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uvex jest jednym 
z największych na świecie 
wiodących producentów 
produktów ochronnych. 

Najnowocześniejsze 
technologie i rozwiązania, 
obsługa zorientowana na 
klienta, produkcja i testy 
sprzętu do ochrony. To 
powody, dla których każdy 
pokłada w nas zaufanie.

Ochrona ludzi jest 
podstawową misją 
marki Uvex, naszym 
celem i motywacją

„Made in uvex” to nasza 
obietnica jakości. Z tego 
powodu ustalamy 
wymagające standardy 
dla naszych produktów, 
placówek i partnerów.

W Uvex ludzie są 
najważniejsi. Czy to klient, 
pracownik czy partner 
biznesowy. Pracujemy 
w sposób równoważący 
ekonomie, ekologie 
i społeczne zaangażowanie. 
Podążamy za filozofią  
– biznes to ludzie.

22

protecting  
people

Viktoria 
Rebensburg
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Asortyment uvex  
celuje w złoto: 
dzięki ultralekkiemu 
i aerodynamicznemu 
uvex race 3 carbon 
chrome, uvex race+ 
chrome, i uvex JAKK+ 
sl chrome, kolekcja 
Uvex Race jest pełna 
najnowszych technologii 
i materiałów. Unikalna 
oferta, która robi 
wrażenie. 
 
Carbon, złoto, 
niezrównana ochrona 
i nazwa, której najlepsi 
sportowcy narciarscy 
ufają od dziesięcioleci 
 – i których 
występy zalśniły 
w najważniejszych 
konkursach. 

6

IT’S TIME 
TO SHINE



Mocniej, dalej, szybciej. 
Wykonany z najwyższej 
jakości super lekkiego 
włókna węglowego Uvex 
race 3 carbon chrome 
zapewnia najambitniejszym 
narciarzom perfekcyjną 

ochronę na kazdym stoku. 
Jego złote wykończenie 
jest przeznaczone dla 
zwycięzców. Razem 
z goglami uvex contest 
z pomarańczowymi szkłami 
uvex lasergold lite.

FOR  
WINNERS

uvex znacznie poprawił 
konstrukcję węglową kasku 
uvex race 3 carbon chrome: 
krawędzie kasku nie są po prostu 
cięte, są zakrzywione nawet 
w najciaśniejszych kątach. Dla 
większej stabilności przy jeszcze 
niższej wadze: tylko 450 g. Aby 
uczynić go jeszcze lepszym, uvex 
zoptymalizował jego właściwości 
aerodynamiczne: dzięki kanałowi 
na pasek gogli,który utrzymuje je 
bezpiecznie na miejscu.

Szerokie gogle, wąskie 
ramki, bardzo szerokie pole 
widzenia. Wyznacza nowe 
standardy.

 · 2 rozmiary skorupy
 · monomatic
 · antyalergiczna wyściółka kasku

CECHY

 · supravision®

 · technologia decentered lens
 · podwójna sferyczna szyba

CECHY

7

uv
ex

 r
ac

e 
3

  
ca

rb
on

 c
hr

om
e

uv
ex

 c
on

te
st

 
ra

ce



Ultralekki, zoptymalizowany 
pod względem przepływu 
powietrza ergonomiczny 
kask uvex race+ chrome 
oraz nowe gogle uvex 
athletic race są idealne dla 

każdego, kto chce być na 
czele szybkich zjazdów. Pole 
position jest gwarantowane 
dzięki temu zestawowi 
marzeń kolekcji uvex race.

FOR  
HIGH-FLYERS

Kask narciarski race+ 
chrome spełnia nowe 
wymagania FIS i jest 
zgodny z normą EN 1077 A. 
Opcjonalnie do kasku 
można zamontować osobno 
dostępny ochraniacz 
podbródka. A odpinana 
podszewka uvex race + 
chrome jest antyalergiczna.

Opracowany z udziałem 
sportowców: uvex athletic 
race, nowe gogle wyścigowe, 
dołączają do sportowców 
w polowaniu na medale.  
Przyciągająca uwagę, kanciasta 
konstrukcja, szerokie pole 
widzenia i chromowana rama 
nadają wyścigowego charakteru. 
Dzięki technologii OTG 
pasuje również do okularów 
korekcyjnych.

 · 3 rozmiary skorupy
 · monomatic
 ·  zamykany natural  
sound system

CECHY

 · supravision®

 · technologia decentered lens 
 · ochrona UV

CECHY
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Przedstawiamy nowy kask 
JAKK + sl chrome  z kolekcji 
Race uvex - teraz dostępny 
również jako kask slalomowy: 
z innowacyjną, odpinaną 
osłoną podbródka. Dla tych, 
którzy dają z siebie wszystko 

w każdym slalomie.  Zwłaszc-
za w połączeniu z uvex 
downhill 2000 race. Widzieć 
i być widzianym - nawet 
w najcięższych warunkach.

FOR  
DAREDEVILS

Uvex JAKK + sl chrome 
wykorzystuje technologię 
uvex + we właściwych dla 
niego warunkach: łączy 
wyjątkowo odporną na 
uderzenia, bardzo lekką 
powłokę zewnętrzną, 
wykonaną ze specjalnego 
termoplastu z absorbującą 
wstrząsy powłoką 
wewnętrzną.

Bardzo szeroki pasek gogli 
zawsze utrzymuje uvex 
downhill 2000 w odpowiedniej 
pozycji – na każdej nawet 
najbardziej stromej trasie.

 · technologia +
 · garda w zestawie
 · wyjmowane nauszniki

 · podwójne sferyczne szyby
 · szyby w technologii  
 wtryskowej
 · łatwe w czyszczeniu

CECHY

CECHY
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Sportowcy UVEX

Skoczkowie narciarscy

Maryna Gąsienica Daniel

Grzegorz Guzik

UVEX
OFICIALNY  
PARTNER 

PZN

athletes
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Gwarancja bezpieczeństwa
Każdy, kto nosi zimowy kask 
uvex jeździ bezpiecznie. 
Ponieważ każdy z naszych 
kasków zimowych 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.

normy kasków narciarskich normy kasków rowerowych normy kasków wspinaczkowych

hardshell  

Wysoce efektywna ochrona 

głowy, przewidziana  

dla technologii hardshell.

inmould  

Wzmocniona polikarbonowa 

skorupa. Podwójny inmould dla 

dodatkowej ochrony dolnej części 

głowy.

hardshell // hybrid  

Innowacyjny, niezwykle lekki 

i bezpieczny polimer  

w konstrukcji hardshell.

hardshell  

Polimer wzmocniony włóknem 

węglowym dla najwyższych  

modeli o najniższej wadze.

hardshell // inmould // hybrid 

Materiał zawiera liczne mikro-

skopijne kanały, które absorbują 

siłę uderzenia.

materiał zewnętrzny

materiał wewnętrzny

Plus GS tested

Europejska 
standaryzacja

Amerykańska 
standaryzacja

Dowiedz się  
więcej na:  
www.tuv.com

PC +technologieCFK

EPS

ABS

technologie ochrona kaski

testowane pod kątem norm | testowane pod kątem bezpieczeństwa

materiały skorupy
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Łączy konstrukcję hardshell z konstrukcją 

inmould. Dzięki temu otrzymujemy kask 

w najbezpieczniejszej skorupie, wzbogacony 

o dodatkowe kanały wentylacyjne, dla 

zapewnienia optymalnej temperatury głowy.

Wewnętrzna powłoka EPS 

wstrzykiwana jest do  

polikarbonowej skorupy.

Zewnętrzna powłoka  

w konstrukcji Hardshell

Warstwa inmould

Wewnętrzna powłoka EPS

Zewnętrzna warstwa kasku kształtowana 

jest na prasie i nakładana na piankę EPS 

(siła nacisku prasy łącząca piankę z warstwą 

zewnętrzną to 420 ton).

Takie połączenie – odporna na uderzenia 

zewnętrzna skorupa, oraz amortyzujące 

uderzenia wnętrze, zapewnia maksymalną 

ochronę.

Trwała powłoka zewnętrzna

Wewnętrzna powłoka EPS

Pianka EPS (wysokiej jakości polistyren)  

wstrzykiwana jest do odpornej na wstrząsy,  

polikarbonowej skorupy. W efekcie powstaje 

lekka i bardzo stabilna konstrukcja.

[technologia hardshell]

[technologia inmould]

[technologia hybrid]

technologie ochrona kaski

konstrukcja skorupy
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BOA - światowej klasy system zapięć, który zrewolucjonizował 

rynek obuwia snowboardowego, został wprowadzony przez Uvex, 

jako system regulacji w kaskach narciarskich. Kask z systemem 

BOA umożliwia większą elastyczność i dopasowanie jego rozmiaru  

do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika.

Bezpieczne dopasowa-

nie za pomocą pokrętła  

zapadkowego.

Elastyczne, poliamidowe 

linki, umiejscowione po 

trzech stronach kasku, 

zapewniają optymalne 

dopasowanie  

do każdego  

kształtu głowy.

High-tech partnership

with Boa® Technology Inc.

Pokrętło umiejscowione 

z tyłu kasku daje  

możliwość precyzyjnego 

dopasowania, co do  

milimetra (1 klik = 1 mm).

Możliwość dopasowania  

do różnych rozmiarów głowy.

Możliwość dopasowania  

do indywidualnego  

kształtu głowy.

Regulacja szerokości

Regulacja wysokości

Kask, by spełniać swoje pod-

stawowe funkcje, musi być 

idealnie dopasowany zarówno 

w obwodzie, jak i głębokości 

osadzenia na głowie. 

Systemy IAS oraz IAS 3D 

pozwalają na optymalną 

regulację.

uvex IAS 3D

uvex IAS // uvex IAS 3D

technologie dopasowanie kaski

Boa®

uvex IAS | uvex IAS 3D
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obwód głowy 

[w cm]

W ramach jednego obwodu głowy  różne kształty.

Indywidualne dopasowanie dzięki systemom regulacji uvex.

perfekcyjne
dopasowanie{ }obwód

głowy
kształt
głowy

[monomatic]

4846
47

50
49 5251 5453 55 56 57 58 59 60 61 62 6463

Systemy IAS, IAS 3D, BOA oraz octo+ zapewniają 

maksymalne dopasowanie kasku do obwodu głowy. 

Jednym ruchem z milimetrową precyzją dostosujemy 

rozmiar do naszych potrzeb, a dzięki różnym rodzajom 

systemu IAS, dopasujemy nawet głębokość osadzenia 

kasku na głowie.

Zamek blokujący, który pozwala na wielostopniową regulację, 

za pomocą jednej ręki.

Chroni przed przypadkowym odpięciem,  

czy obróceniem w razie upadku. Pasek  

wyposażony w przyjemną dla twarzy wyściółkę,  

która nie uciska szyi.

technologie dopasowanie kaski

rozmiary skorup

systemy regulacji
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Otwory wentylacyjne zapew-

niają optymalną cyrkulację 

powietrza, redukując ciepło 

wewnątrz kasku. Kanały 

wentylacyjne zostały zapro-

jektowane w ten sposób, by 

wpuszczać zimne powietrze 

pod skorupę, a odprowadzać 

ciepłe na zewnątrz.

daje możliwość utrzymywania  

optymalnej temperatury we-

wnątrz kasku – odpowiedniego 

chłodzenia lub utrzymywania 

ciepła w zależności od tempe-

ratury na stoku.

umieszczone z przodu  

kasku zasysają powietrze do 

wbudowanych w kask kanałów 

wentylacyjnych.

skutecznie odprowadzają  

ciepłe powietrze na zewnątrz.

Otwory wentylacyjne

Otwory wylotowe

Zamykany system 

wentylacji

uvex ma najlepszy wszechstronny pakiet dla idealnego dopasowania - z szeroką gamą rozmiarów skorupy  
i dopasowanymi systemami, aby każda osoba mogła dopasować kask pod indywidualne potrzeby.

uvex octo+
Kaski uvex JAKK+ octo+

uvex jimm octo+

Boa®

uvex p2us

uvex p.8000 tour

uvex IAS 3D
uvex primo

uvex hlmt p1us pro 
chrome LTD

uvex JAKK+

uvex JAKK+ style

uvex JAKK+ sl

uvex jimm

uvex hlmt 500 visor 
chrome LTD

uvex hlmt 500 visor

uvex hlmt 200 visor

uvex primo

uvex IAS
uvex skid

uvex p1us 2.0

uvex fierce

uvex oversize

uvex hlmt 400 visor

uvex hlmt 400 visor style

uvex hlmt 300 visor vario

uvex hlmt 300 visor

uvex junior visor pro

uvex airwing 2 pro

uvex manic

uvex manic pro

Regulacja szerokości

Regulacja wysokości

Precyzja

Komfort

x x x
x

x

+++
+++

++
++

++
++

+++
+++

· fit independent 
 of helmet shape

· automatic adjustment 
 (vacuum fit)

· no recalibration 
 required

· no closures

· +technology

· optimized ventilation

· made in Germany

· uvex patented

· best manual fit 
 system on market

· precise

· fast

· extremely light

· secure – does not slip

· ideal pressure distribution

· usable wearing gloves

· optimal adjustment 
 to di�erent head 
 sizes and shapes

· adjustable in length

· additional height 
 adjustment

· usable wearing gloves

· optimal adjustment 
 to di�erent head sizes

· adjustable in length

· usable wearing gloves

systemy regulacji

system wentylacji

-  dopasowanie do  

każdego kształtu głowy

-  automatyczna  

regulacja

- brak pokrętła regulacji

- technologia +

- optymalna wentylacja

- Made in Germany

- patent uvex

-  najlepszy na rynku  

system dopasowania 

- precyzyjny

- ekstremalnie lekki

- idealny rozkład nacisku

-  łatwy w użyciu, nawet 

w rękawiczkach

-  optymalne dopasowanie 

bez względu na rozmiar 

i kształt głowy

- regulacja szerokości

-  dodatkowo regulacja 

wysokości

-  łatwy w użyciu, nawet 

w rękawiczkach

-  optymalne dopasowanie 

bez względu na rozmiar 

i kształt głowy

- regulacja szerokości

-  łatwy w użyciu, nawet 

w rękawiczkach

technologie ochrona kaski



Bądź gotowy na każdy slalom. Nowe malowanie, i jasny cel -  walczymy o złoto.

WI18A7499B19
cena: 1 499,90 PLN**

OCHRONA
technologia + // technologia 

hardshell //  normy: 

EN 1077 B  / TÜV GS

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // Sytem IAS 

3D // System FAS // monomatic

KOMFORT
system wentylacji // zapięcie do 

gogli // natural sound system // 

wyjmowana antyalergiczna wy-

ściółka // garda w zestawie

uvex JAKK+ sl black gold

garda
black, adjustable 
56.9.220.1001 // 52-62 cm

black-gold
56.6.223.2005 // 56-57 cm

56.6.223.2006 // 58-59 cm

CECHY

REKOMENDOWANE

uvex contest FM chrome
55.0.112.6026

**rekomendowana cena detaliczna 17

WI18A6999B19
cena: 1399,90 PLN**

Ultralekki kask wyścigowy Race+. Ergonomiczny kształt zapewnia  

niezaburzony przepływ powietrza dla lepszych rezultatów. Teraz w Olimpij-

skim malowaniu.

uvex race+ black gold

OCHRONA
technologia + // technologia 

hardshell // Spełnia nowe wymogi 

FIS // normy: EN 1077 A  / ASTM F 

2040 /  TÜV GS

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // monomatic

KOMFORT
zamykany system wentylacji // 

zapięcie do gogli // zamykany 

system natural sound // antyaler-

giczna wyściółka // możliwość 

montażu gardy // waga od 480 g 

CECHY

black-gold
56.6.222.2005 // 56-57 cm

56.6.222.2006 // 58-59 cm

REKOMENDOWANE

uvex athletic FM chrome
55.0.521.6030

garda
black 
56.9.171.2201 // 51-61 cm



**rekomendowana cena detaliczna

Bądź gotowy na slalom. Jakk+ sl teraz z nową osłoną podbródka. 

WI18A5499B19
cena: 1 099,90 PLN**

WI18A2299B19
cena: 4 499,00 PLN**

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.03.2018 r. 

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.03.2018 r. 
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Ultra lekki. Ultra wytrzymały. Wykonany z najlepszych materiałów i noszony przez 

Creme de la Creme narciarstwa alpejskiego- Uvex race 3 carbon. Absolutna 

gwiazda w portfolio Uvex.

OCHRONA
technologia carbon // Spełnia 

nowe wymogi FIS //  normy: 

EN 1077 A  / ASTM F 2040 /  

TÜV GS

DOPASOWANIE
4 rozmiary skorupy // monomatic

KOMFORT
antyalergiczna wyściółka // waga 

od 430 g

uvex race 3 carbon

white
56.6.158.1003 // 53-54 cm

56.6.158.1004 // 55-56 cm

56.6.158.1005 // 56-57 cm

56.6.158.1006 // 58-59 cm

CECHY

PODGLĄD

REKOMENDOWANE

uvex downhill 2000 VLM
55.0.108.1023

OCHRONA
technologia + // technologia 

hardshell //  normy: 

EN 1077 B  / TÜV GS

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // Sytem IAS 

3D // System FAS // monomatic

KOMFORT
system wentylacji // zapięcie do 

gogli // natural sound system // 

wyjmowana antyalergiczna wy-

ściółka // garda w zestawie

uvex JAKK+ sl

garda
black, adjustable 
56.9.220.1001 // 52-62 cm

black mat
56.6.220.2005 // 55-59 cm

56.6.220.2007 // 59-62 cm

PODGLĄD

CECHY

white mat
56.6.220.1005 // 55-59 cm

56.6.220.1007 // 59-62 cm

REKOMENDOWANE

uvex contest FM
55.0.133.2026



**rekomendowana cena detaliczna

WI18A3999B19
cena: 799,90 PLN**

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.03.2018 r. 
19

Ultralekki kask wyścigowy Race+. Ergonomiczny kształt zapewnia  

niezaburzony przepływ powietrza dla lepszych rezultatów.

uvex race+

OCHRONA
technologia + // technologia 

hardshell // Spełnia nowe wymogi 

FIS // normy: EN 1077 A  / ASTM F 

2040 /  TÜV GS

DOPASOWANIE
aż do 6 rozmiarów skorupy // 

monomatic

KOMFORT
zamykany system wentylacji // 

zapięcie do gogli // zamykany 

system natural sound // antyaler-

giczna wyściółka // możliwość 

montażu gardy // waga od 480 g 

black-white mat
56.6.172.2303 // 53-54 cm

56.6.172.2304 // 55-56 cm

56.6.172.2305 // 56-57 cm

56.6.172.2306 // 58-59 cm

56.6.172.2307 // 59-60 cm

cobalt-white mat
56.6.172.4203 // 53-54 cm

56.6.172.4204 // 55-56 cm

56.6.172.4205 // 56-57 cm

56.6.172.4206 // 58-59 cm

56.6.172.4207 // 59-60 cm

all white
56.6.172.1103 // 53-54 cm

56.6.172.1104 // 55-56 cm

56.6.172.1105 // 56-57 cm

56.6.172.1106 // 58-59 cm

56.6.172.1107 // 59-60 cm

56.6.172.1108 // 60-61 cm

lime-cobalt mat
56.6.172.6403 // 53-54 cm

56.6.172.6404 // 55-56 cm

56.6.172.6405 // 56-57 cm

56.6.172.6406 // 58-59 cm

56.6.172.6407 // 59-60 cm

pink-white mat
56.6.172.9003 // 53-54 cm

56.6.172.9004 // 55-56 cm

56.6.172.9005 // 56-57 cm

CECHY

PODGLĄD

REKOMENDOWANE

uvex athletic FM
55.0.520.4030

garda
black 
56.9.171.2201 // 51-61 cm

all-black
56.6.172.2103 // 53-54 cm

56.6.172.2104 // 55-56 cm

56.6.172.2105 // 56-57 cm

56.6.172.2106 // 58-59 cm

56.6.172.2107 // 59-60 cm

56.6.172.2108 // 60-61 cm
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VISIERHELME

**rekomendowana cena detaliczna

Nowoczesny kształt w połączeniu z wyrafinowaną technologią.  

Nowy HLMT 500 visor chrome LTD. Duży i nowoczesny wizjer zapewnia szeroki kąt  

widzenia, oraz ochronę przed wiatrem.

Nowoczesny kształt i wyrafinowana technologia. Duży, nowoczesny 

wizjer zapewnia szeroki kąt widzenia , oraz ochronę przed wiatrem.

WI18A5799B19
cena: 1 149,90 PLN**

WI18A7599B19
cena: 1 499,90 PLN**

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.03.2018 r. 

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.03.2018 r. 
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OCHRONA
technologia hardshell //  

normy: EN 1077 B / TÜV GS

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // Sytem IAS 

3D // System FAS // monomatic

KOMFORT
zamykany system wentylacji //  

antyalergiczna wyściółka // waga 

od 620 g 

WIZJER
 litemirror silver / lasergold lite (S2) 

CECHY

uvex hlmt 500 visor chrome LTD

silver chrome
56.6.212.5905 // 55-59 cm

56.6.212.5907 // 59-62 cm

lasergold lite

PODGLĄD

uvex hlmt 500 visor

OCHRONA
technologia hardshell //  

normy: EN 1077 B / TÜV GS

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // Sytem IAS 

3D // System FAS // monomatic

KOMFORT
zamykany system wentylacji //  

antyalergiczna wyściółka // waga 

od 600 g

WIZJER
 litemirror silver / lasergold lite (S2) 

// litemirror orange / lasergold lite 

(S1) // antifog

CECHY

lasergold lite

PODGLĄD

strato met mat
56.6.213.5005 // 55-59 cm

56.6.213.5007 // 59-62 cm

litemirror silver /

lasergold lite (S2)

black mat
56.6.213.2005 // 55-59 cm

56.6.213.2007 // 59-62 cm

litemirror silver /

lasergold lite (S2)

black-white mat
56.6.213.2105 // 55-59 cm

56.6.213.2107 // 59-62 cm

litemirror silver /

lasergold lite (S2)

cobalt-white mat
56.6.213.4005 // 55-59 cm

56.6.213.4007 // 59-62 cm

litemirror silver /

lasergold lite (S2)

gun-lime mat
56.6.213.5605 // 55-59 cm

56.6.213.5607 // 59-62 cm

litemirror orange /

lasergold lite (S1)

orange mat
56.6.213.8005 // 55-59 cm

56.6.213.8007 // 59-62 cm

litemirror orange /

lasergold lite (S1)

SKIMAGAZIN 05/2017

NAGRODY



**rekomendowana cena detaliczna

HLMT 400 visor style łączy w sobie bezpieczeństwo, komfort i styl.  Technologia 

OTG pozwala na noszenie okularów korekcyjnych pod wizjerem.

Komfort to jego drugie imię. Hlmt 400 visor łączy w sobie 

bezpieczeństwo i wygodny krój. Technologia OTG pozwala na 

noszenie okularów korekcyjnych pod wizjerem.

WI18A3499B19
cena: 699,90 PLN**

WI18A3999B19
cena: 799,90 PLN**

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.03.2018 r. 

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.03.2018 r. 
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uvex hlmt 400 visor style

OCHRONA 
technologia inmould //  

normy: EN 1077 B / TÜV GS

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // system 

regulacji IAS // System FAS // 

monomatic

KOMFORT
zamykany system wentylacji 

// wyjmowana antyalergiczna 

wyściółka // zaawansowany pro-

tektor nosa  // waga od 600 g

WIZJER
 litemirror silver / lasergold lite (S2) 

// litemirror rainbow / lasergold 

lite (S2) // antifog

CECHY

lasergold lite

PODGLĄD

pink-orange met mat
56.6.215.9005 // 53-58 cm

litemirror rainbow /  

lasergold lite (S2)

titanium mat
56.6.215.5005 // 53-58 cm

56.6.215.5007 // 58-61 cm 

litemirror rainbow /  

lasergold lite (S2)

prosecco met mat
56.6.215.9105 // 53-58 cm

litemirror silver /  

lasergold lite (S2)

navyblue mat
56.6.215.4005 // 53-58 cm

56.6.215.4007 // 58-61 cm 

litemirror rainbow /  

lasergold lite (S2)

white mat
56.6.215.1005 // 53-58 cm

56.6.215.1007 // 58-61 cm 

litemirror silver /  

lasergold lite (S2)

black mat
56.6.215.2005 // 53-58 cm

56.6.215.2007 // 58-61 cm 

litemirror silver /  

lasergold lite (S2)

uvex hlmt 400 visor

OCHRONA
technologia inmould // normy:  

EN 1077 B / TÜV GS

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // system 

regulacji IAS // System FAS // 

monomatic

KOMFORT
zamykany system wentylacji //  

wyjmowana antyalergiczna wy-

ściółka // waga od 600 g

WIZJER
 litemirror silver / lasergold lite (S2) 

lasergold lite

PODGLĄD

CECHY

black
56.6.217.2005 // 53-58 cm

56.6.217.2007 // 58-61 cm

white
56.6.217.1005 // 53-58 cm

56.6.217.1007 // 58-61 cm



**rekomendowana cena detaliczna

Niezrównane bezpieczeństwo i najlepsze technologie. 

Hlmt 300 visor vario dzięki technologii Variomatic pozwa-

la na używanie go w każdych warunkach pogodowych.

Idealna ochrona głowy dla każdego o dużych 

ambicjach. Świetna stylistyka i wysokiej jakości 

skóra to tylko niektóre z cech, na które warto 

zwrócić uwagę.

WI18A4349B19
cena: 869,90 PLN**

WI18A6499B19
cena: 1299,90 PLN**

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.03.2018 r. 

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.03.2018 r. 
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uvex hlmt 300 visor vario

OCHRONA
technologia hardshell // normy: 

EN 1077 B / TÜV GS

DOPASOWANIE
4 rozmiary skorupy // system 

regulacji IAS // System FAS // 

monomatic

KOMFORT
zamykany system wentylacji 

// wyjmowana antyalergiczna 

wyściółka // waga od 580 g

DOPASOWANIE
 variomatic® / litemirror blue (S1-3) 

// antifog

CECHY

white mat
56.6.203.1004 // 53-56 cm

56.6.203.1005 // 55-58 cm

56.6.203.1006 // 57-59 cm

56.6.203.1007 // 60-61 cm

black mat
56.6.203.2204 // 53-56 cm

56.6.203.2205 // 55-58 cm

56.6.203.2206 // 57-59 cm

56.6.203.2207 // 60-61 cm

variomatic®

PODGLĄD

uvex hlmt 300 visor

OCHRONA
technologia hardshell // normy: 

EN 1077 B / TÜV GS

DOPASOWANIE
4 rozmiary skorupy // system 

regulacji IAS // System FAS // 

monomatic

KOMFORT
zamykany system wentylacji 

// wyjmowana antyalergiczna 

wyściółka // waga od 580 g

WIZJER
 litemirror silver / lasergold lite (S3) 

// antifog

CECHY

strato met mat
56.6.162.5004 // 53-56 cm

56.6.162. 5005 // 55-58 cm

56.6.162. 5006 // 57-59 cm

56.6.162. 5007 // 60-61 cm

white mat
56.6.162. 1204 // 53-56 cm

56.6.162. 1205 // 55-58 cm

56.6.162. 1206 // 57-59 cm

56.6.162. 1207 // 60-61 cm

black mat
56.6.162. 2204 // 53-56 cm

56.6.162. 2205 // 55-58 cm

56.6.162. 2206 // 57-59 cm

56.6.162. 2207 // 60-61 cm

navyblue mat
56.6.162. 4004 // 53-56 cm

56.6.162. 4005 // 55-58 cm

56.6.162. 4006 // 57-59 cm

56.6.162. 4007 // 60-61 cm

lasergold lite

PODGLĄD



**rekomendowana cena detaliczna

Lekka, lżejsza, technologia uvex +: uvex p1us pro chrome LTD. Prawdziwy klasyk 

uvex. Jego efektowny wygląd jest teraz częścią kolekcji uvex Iconic Limited 

Edition.

WI18A5499B19
cena: 1 099,90 PLN**

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.03.2018 r. 
23

uvex p1us pro chrome LTD

OCHRONA
technologia + // technologia 

hardshell // normy:  

EN 1077 B / TÜV GS

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // Sytem IAS 

3D // System FAS // monomatic

KOMFORT
zamykany system wentylacji // 

zapięcie do gogli // natural sound  

system //  wyjmowana 

antyalergiczna wyściółka // 

waga od 480 g

CECHY

black chrome
56.6.210.2905 // 55-59 cm

56.6.210.2907 // 59-62 cm

PODGLĄD

REKOMENDOWANE

uvex athletic FM chrome
S55.0.521.6030

uvex big 40 FM
55.0.441.4026

uvex downhill 2000 VP X
55.0.111.2121

blue
56.6.210.5905 // 55-59 cm

56.6.210.5907 // 59-62 cm
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Coś dla każdego: Nowy kask 
Uvex Primo wykonany z bardzo 
lekkiego, wysoce odpornego na 
uderzenia specjalnego polimeru 
– dostępny w sześciu kolorach 
i z zupełnie nową, innowacyjną 
podszewką. Przyciągający 
wzrok, nowoczesny, smukły 
projekt kasku, który będzie 
odpowiedni w każdych 
warunkach.

25

Nowy Uvex Primo



Wentylacja
System kanałów powietrznych w Uvex Primo 

zapewnia swobodny przepływ powietrza 
i wentylację oraz zachowuje regulacje 

termiczną wewnątrz kasku. Zupełnie nowe 
kanały powietrzne wzdłuż boków tworzą 

świeże uczucie komfortu.

Wyjmowana podszewka 
Odpinana z możliwością prania podszewka 

wykonana z wysokiej jakości tkanin- od gładkiej po 
puszyste futerko- pasujących kolorystycznie do 
skorupy kasku. Odpowiedni skład zapewniający 

świetną wentylację i jednocześnie izolację.

IAS 3D system 
Perfekcyjne dopasowanie do każdego kształu 
głowy: system IAS 3D zapewnia dodatkowe 
bezpieczeństwo i komfort dzięki możliwości 
regulacji na wysokość i szerokość. Teraz system 
wbudowany w podszewkę.

Niki Hosp 
Narciarka alpejska

Osiągnięcia: 
287 startów w zawodach pucharu świata
12 zwycięstw w pucharze świata
57 razy podium
134 ukończenia w najlepszej dziesiątce

Wyniki Olimpijskie
Srebro w slalomie, Turyn 2006
Srebro w superkombinacji, Sochi 2014
Brąz w super gigancie, Sochi 2014

26

more comfort.
more colors.
more you.

nowości reshape your ride helmets



**rekomendowana cena detaliczna

Jeden dla wszystkich: nowy Uvex Primo z innowacyjną podszewką  

i nowoczesnym designem, świetny dla ambitnych narciarzy!

WI18A2749B19
cena: 549,90 PLN**

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.03.2018 r. 
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uvex primo

OCHRONA
technologia hardshell // normy: 

EN 1077 B / TÜV GS

DOPASOWANIE
3 rozmiary skorupy // Sytem IAS 

3D // System FAS // monomatic

KOMFORT
zamykany system wentylacji // 

wyjmowana antyalergiczna pod-

szewka // zapięcie do gogli

CECHY

prosecco met mat
56.6.227.9003 // 52-55 cm

56.6.227.9005 // 55-59 cm

strato met mat
56.6.227.5003 // 52-55 cm

56.6.227.5005 // 55-59 cm

white mat
56.6.227. 1003 // 52-55 cm

56.6.227. 1005 // 55-59 cm

56.6.227. 1007 // 59-62 cm

black pink mat
56.6.227.2903 // 52-55 cm

56.6.227.2905 // 55-59 cm

white-lime mat
56.6.227. 1603 // 52-55 cm

56.6.227.1605 // 55-59 cm

black-mat
56.6.227.2003 // 52-55 cm

56.6.227.2005 // 55-59 cm

56.6.227.2007 // 59-62 cm

PODGLĄD

REKOMENDOWANE

uvex compact LM
55.0.131.8030  // 



**rekomendowana cena detaliczna

Od szybkich alpejskich tras do zabawy w puchu. Jakk+ octo+ z technologią 

Octo+ dopasuje się do kształtu Twojej głowy automatycznie i zadba o Twoje 

bezpieczeństwo.

Nowy, uniwersalny kask uvex jimm octo + zapewnia idealne dopasowanie - bez względu na to,  

czy jesteś na stoku, czy w głębokim puchu poza trasą. Bezkompromisowy dzięki technologii double 

inmould oraz  octo+.

WI18A3749B19
cena: 749,90 PLN**

WI18A4349B19
cena: 869,90 PLN**

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.03.2018 r. 

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.03.2018 r. 
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uvex JAKK+ octo+

black mat-shiny
56.6.182.2205 // 55-59 cm

56.6.182.2207 // 59-62 cm

white mat-shiny
56.6.182.1105 // 55-59 cm

56.6.182.1107 // 59-62 cm

PODGLĄD

REKOMENDOWANE

uvex big 40 FM
55.0.441.4026

OCHRONA
technologia + // technologia 

hardshell // normy:  

EN 1077 B / TÜV GS

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // system 

regulacji octo+ // System FAS // 

monomatic

KOMFORT
kompatybilne z systemem audio // 

system wentylacji // zapięcie do gogli 

// natural sound system // antyaler-

giczna wyściółka // waga od 510 g

CECHY

NAGRODY

uvex jimm octo+

OCHRONA
technologia double inmould //

 normy: EN 1077 B / TÜV GS

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // system 

regulacji octo+ // System FAS // 

monomatic

KOMFORT
kompatybilne z systemem audio // 

system wentylacji // zapięcie do gogli 

// natural sound system // antyaler-

giczna wyściółka // waga od 500 g

CECHY

PODGLĄD

white mat-shiny
56.6.205. 1103 // 52-55 cm

56.6.205. 1105 // 55-59 cm

black mat
56.6.205. 2005 // 55-59 cm

56.6.205. 2007 // 59-61 cm

black-red mat
56.6.205. 2305 // 55-59 cm

56.6.205. 2307 // 59-61 cm

REKOMENDOWANE

uvex g.gl 300 P
55.0.214.3030



**rekomendowana cena detaliczna

Doskonała technologia uvex+ i wygląd fashion kasku JAKK+ style  

wyznacza nowe trendy na stokach.

Od szybkich alpejskich tras do zabawy w puchu. Jakk+ z technologią Uvex+

WI18A3499B19
cena: 699,90 PLN**

WI18A3499B19
cena: 699,90 PLN**

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.03.2018 r. 

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.03.2018 r. 
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uvex JAKK+ style

white mat
56.6.208.1005 // 55-59 cm

black mat
56.6.208.2005 // 55-59 cm

56.6.208.2007 // 59-62 cm

PODGLĄD

REKOMENDOWANE

uvex downhill 2000 S LM
55.0.438.1026

OCHRONA
technologia + // technologia 

hardshell // normy:  

EN 1077 B / TÜV GS

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // Sytem IAS 

3D // System FAS // monomatic

KOMFORT
system wentylacji // zapięcie do 

gogli // natural sound system 

// wyjmowana antyalergiczna 

wyściółka // waga od 510 g

CECHY

uvex JAKK+

strato met mat
56.6.209.5005 // 55-59 cm

56.6.209.5007 // 59-62 cm

gun met-bordeaux
56.6.209.5305 // 55-59 cm

black mat
56.6.209.2005 // 55-59 cm

56.6.209.2007 // 59-62 cm

PODGLĄD

OCHRONA
technologia + // technologia 

hardshell // normy:  

EN 1077 B / TÜV GS

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // Sytem IAS 

3D // System FAS // monomatic

KOMFORT
system wentylacji // zapięcie do 

gogli // natural sound system 

// wyjmowana antyalergiczna 

wyściółka // waga od 510 g

CECHY REKOMENDOWANE

uvex big 40 LM
55.0.442.2026



**rekomendowana cena detaliczna

Nowy, uniwersalny kask uvex jimm zapewnia idealne dopasowanie - bez względu na to, czy jesteś 

na stoku, czy w głębokim puchu poza trasą. Dzięki technologii inmould zapewnia wysoki poziom 

bezpieczeństwa.

Nowy, zupełnie inny- kask p2us. Łączy w sobie najlepsze technologie konstrukcji  

skorupy i oferuje wysoki komfort.

WI18A3499B19
cena: 699,90 PLN**

WI18A2599B19
cena: 519,90 PLN**

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.03.2018 r. 

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.03.2018 r. 
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uvex jimm

OCHRONA
technologia inmould //

 normy: EN 1077 B / TÜV GS

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // Sytem IAS 

3D // System FAS // monomatic

KOMFORT
kompatybilne z systemem audio // 

system wentylacji // zapięcie do 

gogli // natural sound system // 

antyalergiczna wyściółka // waga 

od 400 g

CECHY

PODGLĄD

petrol met mat
56.6.206.4105 // 55-59 cm

56.6.206.4107 // 59-61 cm

black mat
56.6.206.2005 // 55-59 cm

56.6.206.2007 // 59-61 cm

white snake mat
56.6.206.1305 // 55-59 cm

titan-petrol mat
56.6.206.5405 // 55-59 cm

56.6.206.5407 // 59-61 cm

prosecco met mat
56.6.206.9005 // 55-59 cm

strato met mat
56.6.206.5005 // 55-59 cm

56.6.206.5007 // 59-61 cm

REKOMENDOWANE

uvex compact FM
55.0.130.2126

uvex p2us

OCHRONA
technologia + // technologia 

hybrid //  normy: 

EN 1077 B / TÜV GS

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // Boa® fit sys-

tem // System FAS // monomatic

KOMFORT
kompatybilne z systemem audio 

// zamykany system wentylacji 

// zapięcie do gogli // natural 

sound system // wyjmowana 

antyalergiczna wyściółka // waga 

od 530 g

CECHY

PODGLĄD

black mat
56.6.178.2005 // 55-59 cm

56.6.178.2007 // 59-61 cm

navyblue mat
56.6.178.4105 // 55-59 cm

56.6.178.4107 // 59-61 cm

uvex p2us WL 
white-prosecco mat
56.6.178.wl11 // 55-59 cm

white mat
56.6.178.1205 // 55-59 cm

green-liteblue mat
56.6.178.5105 // 55-59 cm

56.6.178.5107 // 59-61 cm

REKOMENDOWANE

uvex downhill 2000 FM
55.0.115.2130



**rekomendowana cena detaliczna

Lekki, wytrzymały kask w tehnologi +. Najlżejszy z modeli hardshell dzięki 

użyciu specjalnych materiałów. 

WI18A2149B19
cena: 429,90 PLN**
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uvex p1us 2.0

OCHRONA
technologia + // technologia 

hardshell // normy:  

EN 1077 B / TÜV GS

DOPASOWANIE
3 rozmiary skorupy // system 

regulacji IAS // System FAS // 

monomatic

KOMFORT
zamykany system wentylacji // 

zapięcie do gogli // natural sound 

system // wyjmowana antyaler-

giczna wyściółka // waga od 410 g

CECHY

deep violet met mat
56.6.211.3103 // 52-55 cm

56.6.211.3105 // 55-59 cm

petrol mat
56.6.211.4103 // 52-55 cm

56.6.211.4105 // 55-59 cm

56.6.211.4107 // 59-61 cm

strato met mat
56.6.211.5003 // 52-55 cm

56.6.211.5005 // 55-59 cm

56.6.211.5007 // 59-61 cm

lime mat
56.6.211.6003 // 52-55 cm

56.6.211.6005 // 55-59 cm

56.6.211.6007 // 59-61 cm

white mat
56.6.211.1103 // 52-55 cm

56.6.211.1105 // 55-59 cm

56.6.211.1107 // 59-61 cm

gun met mat
56.6.211.5503 // 52-55 cm

56.6.211.5505 // 55-59 cm

56.6.211.5507 // 59-61 cm

black met mat
56.6.211.2003 // 52-55 cm

56.6.211.2005 // 55-59 cm

56.6.211.2007 // 59-61 cm

navyblue mat
56.6.211.4003 // 52-55 cm

56.6.211.4005 // 55-59 cm

56.6.211.4007 // 59-61 cm

PODGLĄD

REKOMENDOWANE

uvex compact FM
55.0.130.7030



**rekomendowana cena detaliczna

Lekki i optymalnie wentylowany. Bez zmniejszenia bezpieczeństwa nosząc kask Fierce można 

niemal zapomnieć, że ma się go na głowie. 

WI18A1749B19
cena: 349,90 PLN**

32

OCHRONA
technologia inmould // normy: EN 

1077 B / TÜV GS

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // system 

regulacji IAS // System FAS // 

monomatic 

KOMFORT
zamykany system wentylacji // 

zapięcie do gogli // wyjmowana 

antyalergiczna wyściółka // waga 

od 470 g

CECHY

uvex fierce

PODGLĄD

prosecco met mat
56.6.225.9105 // 55-59 cm

blue met mat
56.6.225.4005 / 55-59 cm

56.6.225.4007 // 59-61 cm

petrol met mat
56.6.225.9005 / 55-59 cm

56.6.225.9007 // 59-61 cm

white mat
56.6.225.1005 / 55-59 cm

56.6.225.1007 // 59-61 cm

black mat
56.6.225.2005 // 55-59 cm

56.6.225.2007 // 59-61 cm

gun met mat
56.6.225.5405 // 55-59 cm

56.6.225.5407 // 59-61 cm

REKOMENDOWANE

uvex compact LM
55.0.131.8030



**rekomendowana cena detaliczna

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 się komfortowo 

dzięki szerokiej regulacji.

WI17A1649B18 
cena: 329,90 PLN**
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uvex p1us rent

OCHRONA
technologia + // technologia 

hardshell  // normy: EN 1077 B / 

TÜV GS

DOPASOWANIE
system regulacji IAS // 3 rozmiary 

skorupy // monomatic // system 

FAS

KOMFORT
zapięcie do gogli // antyalergiczna 

wyściółka // natural sound system

CECHY

blue
56.6.207.4007 // 59-61 cm

green
56.6.207.7003 // 52-55 cm

white
56.6.207.1003 // 52-55 cm

56.6.207.1005 // 55-59 cm

orange
56.6.207.8003 // 52-55 cm

black
56.6.207.2003 // 52-55 cm

56.6.207.2005 // 55-59 cm

56.6.207.2007 // 59-61 cm

uvex cevron 
55.0.036.2029 

REKOMENDOWANE



**rekomendowana cena detaliczna

Komfort, wytrzymałość i niska waga to cechy kasku Oversize. Model przeznaczony dla osób  

o większym obwodzie głowy.

WI18A2149B19
cena: 429,90 PLN**

Klasyczny wygląd i nowoczesne technologie. Niska waga i wysoka wytrzymałość czynią kask 

idealną propozycją dla osób szukających kasku zamiast czegoś nie rzucającego się w oczy.

WI18A1499B19
cena: 299,90 PLN**
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uvex oversize

OCHRONA
technologia inmould // normy: EN 

1077 B / TÜV GS

DOPASOWANIE
1 rozmiar skorupy // system 

regulacji IAS // System FAS // 

monomatic

KOMFORT
zamykany system wentylacji // 

zapięcie do gogli // wyjmowana 

antyalergiczna wyściółka // waga 

od 470 g

CECHY

black mat
56.6.219.2008 // 60-64 cm

PODGLĄD

REKOMENDOWANE

uvex contest FM
55.0.133.2026

OCHRONA
tehnologia hardshell // normy: EN 

1077 B

DOPASOWANIE
monomatic // system IAS // 2 roz-

miary skorupy 

KOMFORT
Wyjmowana antyalergiczna 

wyściółka // Uchwyt mocujący 

pasek gogli

CECHY

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

REKOMENDOWANE

uvex compact LM
55.0.131.8030



**rekomendowana cena detaliczna

Model certyfikowany jako kask narciarski, rowerowy oraz wspinaczkowy. Ważący 360 gramów, wszechstronny 

dzięki systemowi Boa, uchwytowi na pasek gogli czy uchwytowi na czołówkę.

WI18A3249B19
cena: 649,90 PLN**

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.03.2018 r. 
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uvex p.8000 tour

OCHRONA
technologia double inmould //  

 normy: EN 1077 B / EN 1078 / EN 

12492 / TÜV GS //  

system RECCO®

DOPASOWANIE
1 rozmiar skorupy // system 

regulacji Boa® // System FAS // 

monomatic

KOMFORT
system wentylacji // zapięcie do 

gogli // wyjmowane nauszniki 

// wyjmowana antyalergiczna 

wyściółka // headlamp compatible 

// przystosowany pod czołówkę // 

waga od 360 g

CECHY

petrol-black mat
56.6.204.4205 // 55-59 cm

black mat
56.6.204.2005 // 55-59 cm

lime-blue mat
56.6.204.6405 // 55-59 cm

PODGLĄD

REKOMENDOWANE

uvex craxx FM
55.1.629.2126

NAGRODY



**rekomendowana cena detaliczna36

junior // kids



**rekomendowana cena detaliczna

Junior visor pro łączy funkcjonalność i dobry wygląd. Ten 

łatwy w obsłudze kask jest stworzony do codziennych 

aktywności dziecka.

WI18A2899B19
cena: 579,90 PLN**

Ochrona głowy dla młodych adeptów narciarstwa. Gwarantuje wysokie 

bezpieczeństwo od pierwszych kroków na nartach.

WI18A1499B19
cena: 299,90 PLN**

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.03.2018 r. 
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uvex junior visor pro

OCHRONA
technologia inmould // normy: EN 

1077 B / TÜV GS

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // system 

regulacji IAS // System FAS // 

monomatic

KOMFORT
system wentylacji // wyjmowana 

antyalergiczna wyściółka // waga 

od 410 g

WIZJER
 litemirror silver / lasergold lite (S2) 

// antifog

CECHY

lasergold lite

PODGLĄD

orange-petrol met mat
56.6.191.3103 // 52-54 cm

56.6.191.3105 // 54-56 cm

pink mat
56.6.191.9003 // 52-54 cm

56.6.191.9005 // 54-56 cm

applegreen mat  
56.6.191.7703 // 52-54 cm 

56.6.191.7705 // 54-56 cm

white-grey
56.6.191.1003 // 52-54 cm

56.6.191.1005 // 54-56 cm

blue met mat
56.6.191.4303 // 52-54 cm

56.6.191.4305 // 54-56 cm

black-orange mat
56.6.191.2803 // 52-54 cm

56.6.191.2805 // 54-56 cm

uvex airwing 2 pro

OCHRONA
technologia inmould // normy: EN 

1077 B / TÜV GS

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // system 

regulacji IAS // System FAS // 

monomatic

KOMFORT
system wentylacji // zapięcie do 

gogli // wyjmowane nauszniki // 

antyalergiczna wyściółka // waga 

od 333 g

CECHY

titanium-orange mat 
56.6.132.5803 // 52-54 cm

56.6.132.5805 // 54-58 cm

white-red mat 
56.6.132.1203 // 52-54 cm

56.6.132.1205 // 54-58 cm

pink mat 
56.6.132.9203 // 52-54 cm

56.6.132.9205 // 54-58 cm

applegreen mat 
56.6.132.7703 // 52-54 cm

56.6.132.7705 // 54-58 cm

liteblue-white mat 
56.6.132.4503 // 52-54 cm

56.6.132.4505 // 54-58 cm

PODGLĄD

REKOMENDOWANE

uvex speedy pro
55.3.819.2312



**rekomendowana cena detaliczna

Kask przeznaczony dla juniorów. Łatwy w dopasowaniu, Skuteczniejsza ochrona poprzez mocniej 

zabudowane newralgiczne obszary głowy. Szeroki wybór kolorystyczny odpowiedni dla dzieci 

i nastolatków.

WI18A1499B19
cena: 299,90 PLN**
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uvex manic pro

OCHRONA
technologia inmould // normy: EN 

1077 B / TÜV GS

DOPASOWANIE
1 rozmiar skorupy // system 

regulacji IAS // System FAS // 

monomatic

KOMFORT
system wentylacji // zapięcie do 

gogli //wyjmowana antyalergiczna 

wyściółka // waga od 360 g

CECHY

lime-blue met mat
56.6.224.6403 // 51-55 cm

titan-pink met mat
56.6.224.5903 // 51-55 cm

black-petrol mat
56.6.224.2403 // 51-55 cm

mint-pink met mat
56.6.224.7903 // 51-55 cm

blue-lime mat
56.6.224.4603 // 51-55 cm

pink-orange met mat
56.6.224.9803 // 51-55 cm

PODGLĄD

REKOMENDOWANE

uvex speedy pro
S55.3.819.4012



**rekomendowana cena detaliczna

Łatwy i przyjemny w dopasowaniu. Skuteczniejsza ochrona poprzez mocniej 

zabudowane newralgiczne obszary głowy. Duża gama kolorystyczna.

WI18A1349B19
cena: 269,90 PLN**
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uvex manic

OCHRONA
technologia inmould // normy: EN 

1077 B / TÜV GS

DOPASOWANIE
2 rozmiary skorupy // system 

regulacji IAS // System FAS // 

monomatic

KOMFORT
system wentylacji // zapięcie do 

gogli // wyjmowane nauszniki /

antyalergiczna wyściółka // waga 

od 360 g

CECHY

pink snow bunny 
56.6.226.9001 // 46-50 cm

56.6.226.9003 // 51-55 cm

black snow dog  
56.6.226.2001 // 46-50 cm

56.6.226.2003 // 51-55 cm

mint snow bunny 
56.6.226.7001 // 46-50 cm

56.6.226.7003 // 51-55 cm

lime snow bunny  
56.6.226.6001 // 46-50 cm

56.6.226.6003 // 51-55 cm

white yeti  
56.6.226.1001 // 46-50 cm

56.6.226.1003 // 51-55 cm

blue snow dog 
56.6.226.4001 // 46-50 cm

56.6.226.4003 // 51-55 cm

PODGLĄD

REKOMENDOWANE

uvex slider FM
55.0.026.4030



Learn more:
uvex-sports.com/ultimatelens
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najlepsze 
szyby

Najlepsza widoczność w każdych 
warunkach, w każdej pogodzie

Max  
Franz

Felix  
Neureuther

Eric  
Frenzel



Automatycznie, bezstopniowe przyciemnianie szyb.

Optymalne cieniowanie szyb 
w ciągu kilku sekund: od 
krystalicznie czystego do 
całkowicie ciemnego. szyby 
uvex variomatic® zapewniają 
najlepszą widoczność w każdych 
warunkach pogodowych i na 
każdym stoku. 

Kiedy naturalne światło uderza 
w szybę variomatic®, warstwa 
fotochromowa wewnątrz 
szyby reaguje automatycznie 
dostosowując się do natężenia 
światła, bezstopniowo 
przechodząc na jeden z trzech 
poziomów ochrony: S1, S2 i S3. 
Konieczność wyboru między 
różnymi goglami lub szybami jest 
zatem zbędna. Zapewnia wyraźne 
widzenie i najlepszą ochronę 
w słonecznej, pochmurnej lub 
deszczowej pogodzie. 

„W mojej  
dyscyplinie 
liczy się każdy 
ułamek 
sekundy.”

Eric Frenzel 
wymaga wysokich 
standardów

Tr
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44 – 80 %
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9 – 18 %

S3S1

0
 %
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VARIOMATIC®

najlepsze 
szyby

highlights the ultimate lens gogle



Unikalna powłoka uvex 
supravision® zapewnia najlepszy 
obraz bez parowania – nawet przy 
złej pogodzie. Podczas testów 
uzyskano pełne 60 sekund 
widzenia bez parowania. Dwa 
razy tyle, ile wymaga standard. 
Powłoka uvex supravision® 

jest nakładana na wnętrze 
szyby i zapobiega parowaniu, 
nawet przy dużych wahaniach 
temperatury – bez zmiany jakości 
optycznej szyby. Dla jeszcze 
większego bezpieczeństwa 
i najwyraźniejszej wizji.

Powłoka uvex supravision® 
zapewnia 60-sekundową wizję  
bez parowania

Odporność szyby na zamglenie, 
zgodnie z EN 174. 30 sekund 
ochrony przed mgłą

bez powłoki

bez parowania nawet przez 60 sekund*.

„Jasno 
sprecyzowany 
cel - to mnie 
uspokaja.”

Felix Neureuther  
jeździ w technologii 
uvex supravision®
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SUPRAVISION®

technologie gogli the ultimate lens gogle



Ochrona naszych klientów - 
elitarnych lub rekreacyjnych 
sportowców - jest naszą 
podstawową misją. 
Dlatego tworzymy nowe, 
wymagające standardy przy 
opracowywaniu nowych 
produktów i innowacjach szyb. 
Wymagania, które wykraczają 
poza tradycyjne normy. Jako 

jeden z wiodących światowych 
producentów produktów 
ochronnych o najwyższych 
obietnicach jakości, nasze 
przełomowe technologie szyb 
zapewniają zorientowane 
na klienta rozwiązania 
i ukierunkowane środki jakości. 
Zapewnienie najlepszej możliwej 
ochrony przez cały czas.

Szyby odporne na pęknięcia  
W centrum testowym uvex 

nasze szyby poddawane 

są szeroko zakrojonym 

testom, które zapewniają, 

że wszystkie szyby uvex 

wytrzymują wymagający 

test uderzenia, używając 

stalowej kulki o średnicy 6 mm 

z prędkością 162 km/h. Bez 

odprysków. Bez łamania.  

Dla maksymalnej ochrony.

Maksymalna ochrona i najlepsza jakość uvex.

Wizja bez zniekształceń  
Formowane wtryskowo szyby 

z uvex zapewniają wyraźne 

widzenie bez zniekształceń. 

Doskonały do   sportów 

szybkich, które nie pozostawiają 

marginesu na błędy. 

„Ochrona jest 
najwyższym 
priorytetem 
w moim sporcie.”

Max Franz  
jeździ z odpornymi 
na pęknięcia szybami
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POZA  
STANDARD

technologie gogli the ultimate lens gogle



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

Uvex przeprowadza szereg testów, 
które mają potwierdzić wytrzymałość 
mechaniczną szyb. Szyby okularów 
zostały zaprojektowane tak, by były 
w stanie wytrzymać uderzenie 6 mm 
stalowej kulki, wystrzelonej z prędkością 
160 km/h.

Okulary uvex są doskonale dopasowane 
do wszystkich potrzeb. Cztery zestawy 
zapewniające optymalne dopasowanie 
zapewniają maksymalne bezpieczeństwo 
i doskonały komfort.

światło widzialne 
780 – 380 nm

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

·  pojedyncza 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  
silikonowym 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 przyjemnym welurowym 
wykończeniem

·  dostosowuje się do owalu twarzy  
i szczelnie przylega

·  regulowany, elastyczny pasek gogli 

światło UV 
(UVA, UVB, UVC)
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testy bezpieczeństwaochrona UV

wentylacja

wykończenie gogli

basic

extended 

advanced 

ultimate

direct frame ventilation direct lens ventilation

technologie ochrona gogle



Dzięki technologii uvex variomatic®  
fotochromowe szyby reagują 
automatycznie, przyciemniając się 
podczas słonecznej pogody i rozjaśniając 
przy słabej widoczności. Szyby 
variomatic® regulują transmisję światła  
w trzech poziomach ochrony (S1-S3).

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

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

W warunkach testowych, powłoka  
uvex supravision® pozostawała 
niezaparowana przez całe 60 sekund. 
Dla jeszcze większego bezpieczeństwa 
i najlepszej widoczności, nawet w złych 
warunkach pogodowych.

Szyby wykonane z bardzo trwałego 
materiału – polikarbonu – sprawdzają się 
nawet w bardzo niskich temperaturach 
(–40°C), bez uszczerbku na ich 
wytrzymałości. Wszystkie szyby, 
za wyjątkiem szyb lustrzanych, 
potraktowano 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 
fotochromową uzyskano efekt, 
najbardziej pożądany wśród narciarzy. 
Technologia variomatic® polavision® nie 
dość, że redukuje odblaski i chroni oko 
przed nadwyrężającym je światłem, 
to dodatkowo zmienia barwę szyb, 
dostosowując ją do aktualnie panujących 
warunków atmosferycznych.

technologia 
variomatic®

technologia 
polavision®

widok dzięki  
technologii polavision®

widok bez  
polaryzacji

szyby uvex

Polaryzacja redukuje odblaski i refleksy 
odbijane od śniegu. Filtr polaryzacyjny 
wbudowany wewnątrz polikarbonowej 
szyby chroni oczy przed nadwyrężającym 
światłem. Polaryzacyjna powłoka 
zamienia uciążliwe dla oka refleksy 
w przyjemne światło.
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variomatic®

take off

supravision®

odporne na zarysowania  
i stłuczenia

variomatic® polavision® extended

polavision®

technologia decentered lens

technologie szyby gogle



poziom zabezpieczenia  
// transmisja światła

szyby lustrzane

szyby półlustrzane

szyby kontrastowe, 
pomarańczowe

szyby kontrastowe, żółte

szyby redukujące refleksy

w kaskach narciarskich

wymienne szyby, redukujące odblaski

automatyczna zmiana zaciemnienia  
szkieł, redukująca refleksy

elastyczne wymienne  
szyby magnetyczne

automatyczna zmiana  
zaciemnienia szkieł 

interchangeable lens lasergold lite / rose

interchangeable lens lasergold lite / blue

polavision® brown / clear

interchangeable lens mirror blue
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// pochmurno// słaba widoczność S2S1 19 – 43 %44 – 80 %

technologie szyby gogle

rodzaje szyb

visor

take off (TO)

variomatic® (VFM / VLM)
mirror blue variomatic® / clear 

mirror red variomatic® / clear 

litemirror silver variomatic® / clear

variomatic® polavision® 

 extended (VP X) variomatic® smoke / polavision® smoke

take off polavision® (TOP)

lasergold lite (LGL)
lasergold lite / clear

polavision® (P)
polavision® brown / lasergold lite 

polavision® brown / clear

variomatic®/ litemirror blue

lasergold lite 

litemirror orange / lasergold lite

litemirror silver / lasergold lite 

litemirror rainbow / lasergold lite 

lasergold (LG)
lasergold

litemirror (LM)
litemirror silver / clear 

litemirror red / clear

litemirror gold / rose

litemirror pink / clear

full mirror (FM)
mirror blue / blue mirror rainbow / clear 

mirror pink / clear 

mirror blue / clear 

mirror orange / rose

mirror silver / clear

mirror orange / blue

lasergold lite / clear

lasergold lite / rose

lasergold lite / blue



szyby lustrzane

szyby półlustrzane

szyby kontrastowe, pomarańczowe

szyby kontrastowe, żółte

szyby redukujące refleksy

wymienne szyby, redukujące odblaski

automatyczna zmiana zaciemnienia  
szkieł, redukująca refleksy

automatyczna zmiana  
zaciemnienia szkieł 

w kaskach narciarskich

elastyczne wymienne  
szyby magnetyczne

interchangeable lens mirror silver 

interchangeable lens mirror blue  

interchangeable lens mirror pink

interchangeable lens mirror silver

interchangeable lens mirror yellow

interchangeable lens mirror silver

interchangeable lens mirror red

interchangeable lens mirror gold
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S3 S4// słonecznie // lodowiec9 – 18 % 3 – 8 %

technologie szyby gogle

visor

take off (TO)

variomatic® (VFM / VLM)

variomatic® polavision® 

 extended (VP X)

take off polavision® (TOP)

lasergold lite (LGL)

polavision® (P)

litemirror silver / lasergold lite

lasergold (LG)

litemirror (LM)
litemirror silver / lasergold lite 

litemirror silver / clear

litemirror blue / clear

full mirror (FM)
mirror green / clear 

mirror rainbow  / rose 

mirror green / lasergold lite 

mirror silver / lasergold lite

mirror orange / clear

mirror blue / blue

mirror red / lasergold lite

mirror silber / blue

mirror pink / lasergold lite

mirror silver / rose



**rekomendowana cena detaliczna

WI18A2849B19
cena: 569,90 PLN**

WI18A3999B19
cena: 799,90 PLN**

Bezramkowy design, lustrzana szyba z ultraszerokim polem widzenia.Podwójne sferyczne szyby 

w technologii decentred lens zapewniają obraz bez zniekształceń, a technologia Supravision® 

zapobiega parowaniu.   

Bezramkowy design, lustrzana szyba, poszerzone pole widzenia i automatyczne dostosowanie jasności 

szyby do warunków oświetleniowych – to Uvex big 40 VFM. Podwójne sferyczne szyby  

w technologii decentred lens zapewniają obraz bez zniekształceń, a technologia Supravision® 

zapobiega parowaniu.   

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.03.2018 r. 
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uvex big 40 FM

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision®

podwójne, sferyczne szyby

technologia decentered lens

KOMFORT
ultimate kit:

podwójna, welurowa pianka

membrana klimatyczna

antypoślizgowy silikon na gumie gogli

CECHY

full mirror

PODGLĄD

orange 
55.0.441.6026 
mirror rainbow

clear (S2)

black-blue mat 
55.0.441.4026 
mirror blue

clear (S2)

black-green mat 
55.0.441.7226 
mirror green

clear (S3)

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
variomatic®

supravision®

technologia decentered lens

podwójne, sferyczne szyby

KOMFORT
ultimate kit:

podwójna, welurowa pianka

membrana klimatyczna

antypoślizgowy silikon na gumie gogli

CECHY

uvex big 40 VFM
variomatic® full mirror

PODGLĄD

white mat 
55.0.440.1023 
mirror red

variomatic® / clear (S1-3)

black mat 
55.0.440.2023 
mirror blue

variomatic® / clear (S1-3)



WI18A1999B19
cena: 399,90 PLN**

Bezramkowy design,  szyba z ultraszerokim polem widzenia i delikatną lustrzaną powłoką.

Podwójne sferyczne szyby w technologii decentred lens zapewniają obraz bez zniekształceń, 

a technologia Supravision® zapobiega parowaniu.   

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
variomatic®

supravision®

technologia decentered lens

podwójne, sferyczne szyby

KOMFORT
ultimate kit:

podwójna, welurowa pianka

membrana klimatyczna

antypoślizgowy silikon na gumie gogli

CECHY

uvex big 40 LM

lime mat 
55.0.442.7026 
litemirror silver

clear (S2)

black mat 
55.0.442.2026 
litemirror silver

clear (S2)

white mat 
55.0.442.1026 
litemirror silver

clear (S2)

litemirror

PODGLĄD

100% GWARANCJI ŚNIEGU

NA NARTY...
TYLKO W MASO CORTO!

www.masocorto.it



**rekomendowana cena detaliczna

WI18A3499B19
cena: 699,90 PLN**

WI18A4499B19
cena: 899,90 PLN**

Opracowany z zawodnikami Pucharu Świata, z wyrafinowanym chromowanym 

wykończeniem. Szerokie pole widzenia i w pełni lustrzana szyba z technologią 

decentred lens zapewniającą wizję bez zniekształceń. Powłoka supravision® 

zapobiega parowaniu. 

Szeroka konstrukcja, bardzo szerokie pole widzenia, 

lustrzana szyba. Technologia decentred lens 

zapewnia wizję bez zniekształceń, a supravision® zapo-

biega parowaniu.
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OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision®

technologia decentered lens 

podwójne, sferyczne szyby

KOMFORT
extended kit:

pojedyncza, welurowa pianka

membrana klimatyczna

antypoślizgowy silikon na gumie gogli

CECHY

uvex contest FM chrome

gold chrome 
55.0.134.6030
mirror gold

clear (S2)

full mirror

PODGLĄD

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision®

technologia decentered lens

podwójne, sferyczne szyby

KOMFORT
extended kit:

pojedyncza, welurowa pianka

membrana klimatyczna

antypoślizgowy silikon na gumie gogli

CECHY

uvex contest FM
full mirror

PODGLĄD

white mat 
55.0.133.1226
mirror pink

clear (S2)

white mat 
55.0.133.1026 
mirror green

clear (S3)

white mat 
55.0.133.1126 
mirror blue

clear (S2)

black mat 
55.0.133.2026 
mirror blue

clear (S2)

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.03.2018 r. 

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.03.2018 r. 



**rekomendowana cena detaliczna

WI18A3999B19
cena: 799,90 PLN**

Gogle narciarskie uvex downhill 2000 VP X łączą dwie najlepsze technologie:

variomatic® do automatycznej regulacji zaciemnienia szyby i polavision®

dla ochrony przed refleksami świetlnymi.
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uvex downhill 2000 VP X

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
extended variomatic® effect

polavision®

supravision®

technologia decentered lens

pojedyncza szyba sferyczna

KOMFORT
ultimate kit:

pojedyncza, welurowa pianka

membrana klimatyczna

antypoślizgowy silikon na gumie gogli

CECHY

black mat 
55.0.111.2121 
variomatic® smoke

polavision® smoke (S2-4)

variomatic® polavision® extended

PODGLĄD



2014

ALLROUNDER

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.03.2018 r. 

**rekomendowana cena detaliczna

WI18A3999B19
cena: 799,90 PLN**

WI18A3499B19
cena: 699,90 PLN**

Fantastycznie wyglądające gogle downhill 2000 fm chrome. Bezramkowa konstrukcja pomaga 

w samoczynnym usuwaniu śniegu z wizjera nawet w najtrudniejszych warunkach. 

Widoczność bez zniekształceń dzięki technologii decentred lens, podwójne sferyczne szyby, technologia supravi-

sion® zapobiegająca parowaniu oraz technologia variomatic®, która automatycznie reguluje zaciemnienie szyby – dla 

większego bezpieczeństwa i komfortu.
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OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision®

technologia decentered lens

podwójne, sferyczne szyby

KOMFORT
extended kit:

pojedyncza, welurowa pianka

membrana klimatyczna

antypoślizgowy silikon na gumie gogli

CECHY

uvex downhill 2000 FM chrome

yellow chrome 
55.0.112.6026
mirror yellow

clear (S3)

full mirror

PODGLĄD

uvex downhill 2000 VFM

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
variomatic®

supravision®

technologia decentered lens

podwójne, sferyczne szyby

KOMFORT
extended kit:

pojedyncza, welurowa pianka

membrana klimatyczna

antypoślizgowy silikon na gumie gogli

CECHY

PODGLĄD

variomatic® full mirror

black mat 
55.0.110.2023 
mirror blue

variomatic® / clear (S1-3)

white 
55.0.110.1023 
mirror red

variomatic® / clear (S1-3)

SKIMAGAZIN 04/2017

NAGRODY



**rekomendowana cena detaliczna

WI18A3249B19
cena: 649,90 PLN**

WI18A2249B19
cena: 449,90 PLN**

Fantastyczne gogle downhill 2000 VLM Dzięki bezramkowej konstrukcji, śnieg swobodnie ześli-

zgnie się z szyby nawet w najcięższych warunkach.

Klasyczny model Uvex – w pełni lustrzana szyba 

zapewnia dodatkową ochronę przed promieniowaniem 

podczerwonym. Technologia decentred lens zapewnia 

obraz bez zniekształceń, a powłoka supravision® zapo-

biega parowaniu nawet w najcięższych warunkach.
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OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
variomatic®

supravision®

technologia decentered lens

podwójne, sferyczne szyby

KOMFORT
extended kit:

pojedyncza, welurowa pianka

membrana klimatyczna

antypoślizgowy silikon na gumie gogli

CECHY

uvex downhill 2000 VLM

white 
55.0.108.1023 
litemirror silver

variomatic® / clear (S1-3)

black 
55.0.108.2023 
litemirror silver

variomatic® / clear (S1-3)

cobaltblue mat 
55.0.108.4023 
litemirror silver

variomatic® / clear (S1-3)

variomatic® litemirror

PODGLĄD

uvex downhill 2000 FM

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision®

technologia decentered lens

podwójne, sferyczne szyby

KOMFORT
extended kit:

pojedyncza, welurowa pianka

membrana klimatyczna

antypoślizgowy silikon na gumie gogli

CECHY

black mat 
55.0.115.2426 
mirror blue

clear (S2)

full mirror

black mat  
55.0.115.2130 
mirror green

clear (S3)

black mat 
55.0.115.2230 
mirror rainbow

rose (S3)

white mat  
55.0.115.1030 
mirror orange

blue (S2)

black mat 
55.0.115.2030 
mirror silver  

clear (S2)

white mat 
55.0.115.1130 
mirror red

lasergold lite (S3)



**rekomendowana cena detaliczna

WI18A3249B19
cena: 649,90 PLN**

WI18A3499B19
cena: 699,90 PLN**

Dla sportowców z mniejszą głową. Bezstopniowy system zaciemniania wizjera,  

techonologia decentred lens oraz powłoka przeciw parowaniu. 

Najwyższej klasy gogle downhill 2000 s vfm zaprojektowane specjalnie dla osób o mniejszej głowie. Technologia 

decentred lens zapewnia obraz bez zniekształceń, supravision® zapobiega parowaniu, a Variomatic® zapewnia 

płynne zaciemnianie szyby w zależności od natężenia światła. 
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OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
variomatic®

supravision®

technologia decentered lens

podwójne, sferyczne szyby

KOMFORT
extended kit:

pojedyncza, welurowa pianka

membrana klimatyczna

antypoślizgowy silikon na gumie gogli

CECHY

uvex downhill 2000 S VLM
variomatic® litemirror

PODGLĄD

black mat 
55.0.116.2023 
litemirror silver

variomatic® / clear (S1-3)

white 
55.0.116.1023 
litemirror silver

variomatic® / clear (S1-3)

white 
55.0.436.1023 
mirror red

variomatic® / clear (S1-3)

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
variomatic®

supravision®

technologia decentered lens

podwójne, sferyczne szyby

KOMFORT
extended kit:

pojedyncza, welurowa pianka

membrana klimatyczna

antypoślizgowy silikon na gumie gogli

CECHY

uvex downhill 2000 S VFM

black mat 
55.0.436.2023 
mirror blue

variomatic® / clear (S1-3)

variomatic® full mirror

PODGLĄD



**rekomendowana cena detaliczna

WI18A209B19
cena: 419,90 PLN**

WI18A2249B19
cena: 449,90 PLN**

Dla sportowców z mniejszą głową. Zapewniają obraz bez zniekształceń, a technologia 

supravision® zapobiega parowaniu w najtrudniejszych warunkach.

Dla sportowców z mniejszą głową. Bezramkowa konstrukcja, delikatnie lustrzana szyba 

i technologia decentred lens zapewniająca wizję bez zniekształceń.
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uvex downhill 2000 S FM

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision®

technologia decentered lens

podwójne, sferyczne szyby

KOMFORT
extended kit:

pojedyncza, welurowa pianka

membrana klimatyczna

antypoślizgowy silikon na gumie gogli

CECHY

navy mat 
55.0.437.4026 
mirror blue

clear (S2)

full mirror

darkgrey mat 
55.0.437.5126 
mirror rainbow

rose (S3)

black mat 
55.0.437.2026 
mirror green

clear (S3)

white 
55.0.437.1026 
mirror pink

clear (S2)

PODGLĄD

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision®

technologia decentered lens

podwójne, sferyczne szyby

KOMFORT
extended kit:

pojedyncza, welurowa pianka

membrana klimatyczna

antypoślizgowy silikon na gumie gogli

CECHY

uvex downhill 2000 S LM

black mat 
55.0.438.2026 
litemirror silver

clear (S2)

white 
55.0.438.1026 
litemirror silver

clear (S2)

litemirror

PODGLĄD



Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.03.2018 r. 

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.03.2018 r. 

**rekomendowana cena detaliczna

WI18A3499B19
cena: 699,90 PLN**

WI18A3999B19
cena: 799,90 PLN**

Wyposażone w technologię Variomatic® oraz Polavision®. Bezstopniowe 

przycemnianie szyby dostosowujące się do warunków atmosferycznych, oraz 

zniwelowanie nieprzyjemnych refleksów światła dzięki technologii  Polavision®. 

Lekko lustrzana szyba z technologią variomatic® zapewniającą bezstopniowe przyciemnianie szyby 

w zależności od warunków atmosferycznych. Wizja bez zniekształceń dzięki technologii decentred 

lens, oraz ochrona przed parowaniem.
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OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
extended variomatic® effect

polavision® 

supravision®

technologia decentered lens

podwójne, sferyczne szyby

KOMFORT
ultimate kit: 

antypoślizgowy silikon na gumie gogli

membrana klimatyczna

pojedyncza, welurowa pianka

CECHY

uvex compact VP X

black mat 
55.0.140.2130
variomatic® smoke

polavision® smoke (S2-4)

CECHY

uvex compact VLM

white 
55.0.141.1030
litemirror silver

variomatic® / clear (S1-3)

black mat  
55.0.141.2030 
litemirror silver

variomatic® / clear (S1-3)

PODGLĄD

variomatic® polavision® extended

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
variomatic® 

supravision® 

technologia decentered lens 

podwójne, sferyczne szyby 

KOMFORT
extended kit: 

antypoślizgowy silikon na gumie gogli

membrana klimatyczna

pojedyncza, welurowa pianka

PODGLĄD

variomatic® litemirror



Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.03.2018 r. 

**rekomendowana cena detaliczna

WI18A2149B19
cena: 429,90 PLN**

WI18A2599B19
cena: 519,90 PLN**

Wyjątkowo smukła konstrukcja ramki i duża szyba. Go-

gle przekonują nowoczesnym wyglądem podkreślonym 

przez w pełni lustrzaną szybę zapewniającą wizję bez 

zniekształceń oraz ochronę przed parowaniem.

Lekko lustrzana szyba zapewniająca wizję bez zniekształceń 

oraz ochronę przed parowaniem.
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uvex compact FM
full mirror

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision®

technologia decentered lens

podwójne, sferyczne szyby

KOMFORT
extended kit:

pojedyncza, welurowa pianka

membrana klimatyczna

antypoślizgowy silikon na gumie gogli

CECHY

PODGLĄD

black mat 
55.0.130.2026 
mirror pink

clear (S2)

prosecco mat   
55.0.130.8030 
mirror orange

clear (S3)

black mat 
55.0.130.2126 
mirror blue

clear (S2)

petrol mat 
55.0.130.7030 
mirror pink

rose (S2)

black mat 
55.0.130.2130 
mirror green

clear (S3)

black mat 
55.0.130.2030 
mirror rainbow

rose (S3)

uvex compact LM
litemirror

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision®

technologia decentered lens

podwójne, sferyczne szyby

KOMFORT
basic kit:

pojedyncza, welurowa pianka

membrana piankowa

gumowy pasek

CECHY

PODGLĄD

white 
55.0.131.1026 
litemirror silver

clear (S2)

black mat  
55.0.131.2026
litemirror silver

clear (S2)



**rekomendowana cena detaliczna

WI18A1599B19
cena: 319,90 PLN**

WI18A1999B19
cena: 399,90 PLN**

Wygląd oversize oraz bezramkowa konstrukcja to cechy charakterystyczne modelu Skyper. Tech-

nologia polavision® zapewnia ochronę przed refleksami świetlnymi.

Bezramkowa konstrukcja z lekko lustrzaną szybą. Wyposażone 

w technologie decentred lens oraz supravison® – zapewniają 

wizję bez zniekształceń oraz redukcję refleksów świetlnych.
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OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
polavision®

supravision®

podwójne, cylindryczne szyby

KOMFORT
advanced kit:

pojedyncza, welurowa pianka

membrana klimatyczna

gumowy pasek

CECHY

uvex skyper P
polavision®

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision®

podwójne, cylindryczne szyby

KOMFORT
advanced kit:

pojedyncza, welurowa pianka

membrana klimatyczna

gumowy pasek

CECHY

uvex skyper LM
litemirror

white 
55.0.421.1226 
litemirror gold

rose (S2)

black mat  
55.0.421.2426 
litemirror blue

clear (S3)

white mat  
55.0.421.1326 
litemirror pink

clear (S2)

black  
55.0.421.2126 
litemirror silver

lasergold lite (S3)

white mat 
55.0.444.1021 
polavision® brown / clear (S2)

black met mat 
55.0.444.2021 
polavision® brown / clear (S2)

PODGLĄD

PODGLĄD



Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.03.2018 r. 

**rekomendowana cena detaliczna

WI18A1299B19
cena: 259,90 PLN**

WI18A3399B19
cena: 679,90 PLN**

Kanciasta ramka i efektowny chrom pasują do większości kasków. Szerokie pole widzenia i w pełni lustrzana 

szyba dodają stylu. Wyposażone w technologię decentred lens oraz supravision- wizja bez zniekształceń 

i ochrona przed parowaniem. Dostosowane do noszenia na okularach korekcyjnych.

Szerokie pole widzenia i w pełni lustrzana szyba dodają sty-

lu. Wyposażone w technologię decentred lens oraz supravi-

sion- wizja bez zniekształceń i ochrona przed parowaniem. 

Dostosowane do noszenia na okularach korekcyjnych.
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OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision®

podwójne, cylindryczne szyby

KOMFORT
extended kit:

pojedyncza, welurowa pianka

membrana klimatyczna

antypoślizgowy silikon na gumie gogli

OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

CECHY

uvex athletic FM chrome

gold chrome 
55.0.521.6030
litemirror gold

lasergold lite (S3)

full mirror

PODGLĄD

CECHY

uvex athletic FM

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision®

podwójne, cylindryczne szyby

KOMFORT
extended kit:

pojedyncza, welurowa pianka

membrana klimatyczna

antypoślizgowy silikon na gumie gogli

OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

full mirror

cobalt met mat  
55.0.520.4030 
mirror blue

blue (S3)

dark violet mat 
55.0.520.7030 
mirror silver

lasergold lite (S3)

white mat 
55.0.520.1030 
mirror silver

rose (S4)

anthracite mat  
55.0.520.5030 
mirror green

lasergold lite (S3)

PODGLĄD

black mat 
55.0.520.2030 
mirror silver

blue (S3)



**rekomendowana cena detaliczna

WI18A3249B19
cena: 649,90 PLN**

WI18A2999B19
cena: 599,90 PLN**

Możliwość szybkiej i wygodnej zmiany szyby dzięki magnetycznemu systemowi mocowania wierzchniej 

warstwy. Polavision® chroni przed refleksami a odpowiednia konstrukcja pozwala na noszenie razem 

z okularami korekcyjnymi.

Klasyczny model z szybą automatycznie zaciemniającą się w zależności od warunków oświe-

tleniowych. Zabezpieczone powłoką przeciwparowaniu. Dostosowane do noszenia okularów 

korekcyjnych.

60

CECHY

uvex g.gl 300 TOP
take off polavision®

white 
55.0.212.1226 
mirror silver

polavision® brown / clear (S2, S4)

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
polavision®

supravision®

podwójne, cylindryczne szyby

system wymiany szyb take off

KOMFORT
extended kit:

pojedyncza, welurowa pianka

membrana klimatyczna

antypoślizgowy silikon na gumie gogli

wentylacja w oprawkach

OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

CECHY

uvex g.gl 300 VLM

black mat 
55.0.217.2023 
litemirror silver

variomatic® / clear (S1-3)

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
variomatic®

supravision®

podwójne, cylindryczne szyby

KOMFORT
extended kit:

pojedyncza, welurowa pianka

membrana klimatyczna

antypoślizgowy silikon na gumie gogli

OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

white mat 
55.0.217.1023 
litemirror silver

variomatic® / clear (S1-3)

black 
55.0.212.2126 
mirror silver

polavision® brown / clear (S2, S4)

variomatic® litemirror

PODGLĄD

PODGLĄD



**rekomendowana cena detaliczna

WI18A2749B19
cena: 549,90 PLN**

WI18A1899B19
cena: 379,90 PLN**

Dostosowane do noszenia na okularach korekcyjnych. Polavision® redukuje refleksy świetlne natomiast 

supravision® zapobiega parowaniu.

Możliwośc szybkiej i wygodnej zmiany szyby dzięki magnetycznemu systemowi mocowania wierzchniej 

warstwy. Ochrona przed parowaniem, oraz odpowiednia konstrukcja, która pozwala na noszenie razem 

z okularami korekcyjnymi.
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CECHY

uvex g.gl 300 P
polavision®

darkred mat 
55.0.214.3030
polavision® brown

clear (S2)

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
polavision®

supravision®

podwójne, cylindryczne szyby

KOMFORT
basic kit:

pojedyncza pianka

membrana piankowa

gumowy pasek

wentylacja w oprawkach

OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

white mat 
55.0.214.1121 
polavision® brown

lasergold lite (S2)

black mat 
55.0.214.2221 
polavision® brown

clear (S2)

PODGLĄD

CECHY

uvex g.gl 300 TO

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision®

podwójne, cylindryczne szyby

system wymiany szyb take off

KOMFORT
extended kit:

pojedyncza, welurowa pianka

membrana klimatyczna

antypoślizgowy silikon na gumie gogli

wentylacja w oprawkach

OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

take off

PODGLĄD

navy mat 
55.0.213.4026 
mirror blue  

lasergold lite, clear (S1, S3)

anthracite mat 
55.0.213.5030 
mirror yellow   

lasergold lite, rose (S2, S4)

white 
55.0.213.1026 
mirror silver 

 lasergold lite, clear (S1, S3)

black mat-white 
55.0.213.2030 
mirror silver   

lasergold lite, blue (S2, S4)

black mat 
55.0.213.2226 
mirror silver   

lasergold lite, clear (S1, S3)



**rekomendowana cena detaliczna

WI18A1249B19
cena: 249,90 PLN**

WI18A2599B19
cena: 519,90 PLN**

Podstawowy model o klasycznym wyglądzie. Charakterystyczna linia przyciągająca uwagę. Dosto-

sowane dla osób noszących okulary korekcyjne.
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CECHY

uvex g.gl 300 LGL

black 
55.0.215.2029 
lasergold lite

clear (S1)

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision®

podwójne, cylindryczne szyby

KOMFORT
basic kit:

pojedyncza pianka

membrana piankowa

gumowy pasek

wentylacja w oprawkach

OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

darkred mat 
55.0.215.3030 
lasergold lite

clear (S1)

white mat 
55.0.215.1129 
lasergold lite

clear (S1)

cobalt met mat 
55.0.215.4030 
lasergold lite

clear (S1)

lasergold lite

PODGLĄD

uvex craxx P to dyskretne gogle narciarskie, które robią więcej: dzięki OTG 

konstrukcja tych gogli doskonale pasuje również do normalnych okularów 

korekcyjnych. Polavision® redukuje odbicia i odblaski. Dzięki zastosowaniu 

powłoki supravision® ograniczone parowanie wizjera, nawet w najtrudniejszych 

warunkach atmosferycznych.

CECHY

uvex craxx P
polavision®

black met 
55.1.630.2021 
polavision® brown

clear (S2)

OCHRONA
100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY
polavision® 

supravision®

podwójne, cylindryczne szyby

KOMFORT
extended kit:

pojedyncza pianka

wentylacja w oprawkach

antypoślizgowy silikon na gumie gogli

OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

PODGLĄD



**rekomendowana cena detaliczna

WI18A1849B19
cena: 369,90 PLN**

WI18A2249B19
cena: 449,90 PLN**
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uvex craxx FM jest idealny dla osób noszących okulary korekcyjne, które chcą 

mieć gogle o szerokim polu widzenia. Gogle przekonują stylowym wyglądem, 

wzmacniającą kontrast szybą i kolorowym paskiem. Powłoka supravision® 

zapobiega parowaniu wizjera.

CECHY

uvex craxx FM
full mirror

white mat 
55.1.629.1026 
mirror silver

lasergold lite (S3)

OCHRONA
100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY
supravision®

podwójne, cylindryczne szyby

KOMFORT
extended kit:

pojedyncza pianka

wentylacja w oprawkach

antypoślizgowy silikon na gumie gogli

OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

black metallic 
55.1.629.2126 
mirror silver

lasergold lite (S3)

indigo mat  
55.1.629.4026 
mirror blue

blue (S1)

PODGLĄD

craxx LGL to idealne gogle dla osób noszących okulary korekcyjne. Idelanie 

nadają się na kiepską pogodę. Posiadają duże pole widzenia i wygodne  

dopasowanie. Powłoka supravision® zapobiega parowaniu szyby, nawet 

w zmiennych warunkach pogodowych.

CECHY

uvex craxx LGL
lasergold lite

black mat 
55.1.628.2029 
lasergold lite

clear (S1)

OCHRONA
100 % UVA, UVB, UVC protection

SZYBY
supravision®

podwójne, cylindryczne szyby

KOMFORT
advanced kit:

pojedyncza pianka

wentylacja w oprawkach

gumowy pasek

OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

PODGLĄD



**rekomendowana cena detaliczna

WI18A2649B19
cena: 529,90 PLN**

WI18A3849B19
cena: 769,90 PLN**

Technologia wymiennych magnetycznych szyb z doskonałą wentylacją oprawek. Świetny wy-

bór do użytku w każdych warunkach atmosferycznych. Dostosowane do noszenia z okularami 

korekcyjnymi.

Technologia variomatic® dostosowująca zaciemnienie szyby do panujących warunków oświetlenio-

wych oraz powłoka supravison przeciw parowaniu pozwalają na swobodne używanie gogli w każ-

dych warunkach. Dostosowane dla osób noszących okulary korekcyjne. 
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CECHY

uvex comanche TO
take off

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision®

podwójne, cylindryczne szyby

system wymiany szyb take off

KOMFORT
extended kit:

pojedyncza pianka

membrana piankowa

antypoślizgowy silikon na gumie gogli

wentylacja w oprawkach

OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

white 
55.1.209.1426 
mirror silver

lasergold lite / clear (S1, S3)

navy mat 
55.1.209.4126 
mirror blue

lasergold lite / clear (S1, S4)

black mat 
55.1.209.9326 
mirror silver  

lasergold lite / clear (S1, S3)

deep violet mat 
55.1.209.7030 
mirror pink

lasergold lite / clear (S1, S3)

PODGLĄD

CECHY

uvex comanche VLM

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
variomatic® 

supravision®

podwójne, cylindryczne szyby

KOMFORT
extended kit:

pojedyncza, welurowa pianka

membrana klimatyczna

antypoślizgowy silikon na gumie gogli

wentylacja w oprawkach

OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

variomatic® litemirror

PODGLĄD

anthracite mat 
55.1.218.5030 
litemirror silver

variomatic® / clear (S1-3)

white mat 
55.1.218.1030 
litemirror silver

variomatic® / clear (S1-3)

black mat 
55.1.218.2030 
litemirror silver

variomatic® / clear (S1-3)

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 16.03.2018 r. 



**rekomendowana cena detaliczna

WI18A1249B19
cena: 249,90 PLN**

WI18A1999B19
cena: 399,90 PLN**

Kompaktowa ramka i sportowy wygląd. Wypsażone w szybę lasergold zwiększa-

jącą ostrość widzenia w trudnych warunkach atmosferycznych.

Prosty wygląd i powłoka polavision® redukująca refleksy świetlne. Świetny wybór 

dla osób, które cenią sobie praktyczność i nie chcą się rzucać w oczy.
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CECHY

uvex comanche LGL

white 
55.1.092.1229 
lasergold lite

clear (S1)

OCHRONA
 · 100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision®

podwójne, cylindryczne szyby

KOMFORT
basic kit:

pojedyncza pianka

membrana piankowa

gumowy pasek

wentylacja w oprawkach

OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

black mat 
55.1.092.2629 
lasergold lite

clear (S1)

PODGLĄD

lasergold lite

CECHY

uvex comanche P

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
polavision®

supravision® 

podwójne, cylindryczne szyby

KOMFORT
basic kit:

pojedyncza pianka

membrana piankowa

gumowy pasek

wentylacja w oprawkach

OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

white 
55.1.096.1021 
polavision® brown

clear (S2)

polavision®

black mat 
55.1.096.2321 
polavision® brown

clear (S2)

PODGLĄD



**rekomendowana cena detaliczna

WI18A949B19
cena: 189,90 PLN**

Nowe gogle dla dzieci. W pełni lustrzana szyba zapewni świetny wygląd 

a technologia supravision® pozwoli na zabawę bez parowania szyby.

WI18A1099B19
cena: 219,90 PLN**

Przyciągająca uwagę kanciasta ramka pasująca do większości kasków. Wizjer lasergold poprawia ostrość 

widzenia w trudnych warunkach atmosferycznych. Technologia zapobiegająca parowaniu. Dostosowane do 

noszenia na okularach korekcynych.
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CECHY

uvex slider FM
full mirror

lightgreen 
55.0.026.7030
mirror green

lasergold lite (S3)

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision®

podwójne, cylindryczne szyby

easy to clean

KOMFORT
basic kit:

pojedyncza pianka

membrana piankowa

gumowy pasek

white 
55.0.026.1030
mirror pink

lasergold lite (S3)

blue 
55.0.026.4030 
mirror blue

blue (S1)

anthracite 
55.0.026.5030
mirror red

lasergold lite (S3)

pink 
55.0.026.9030 
mirror gold

rose (S2)

PODGLĄD

CECHY

uvex athletic LGL

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision®

podwójne, cylindryczne szyby

KOMFORT
basic kit:

pojedyncza pianka

membrana piankowa

OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

lasergold lite

black 
55.0.522.2030 
lasergold lite

blue (S2)PODGLĄD

black 
55.0.522.2230 
lasergold lite

clear (S1)

white  
55.0.522.2130 
lasergold lite

rose (S2)



**rekomendowana cena detaliczna

WI18A899B19 
cena: 179,90 PLN**

WI18A799B19 
cena: 159,90 PLN**

Klasyczne gogle w wielu nowoczesnych wariantach kolorystycznych. Świetna 

propozycja dla chcących się wyróżnić.

Klasyczne gogle przypadną do gustu każdemu miłośnikowi narciarstwa. 

67

CECHY

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision®

podwójne szyby

KOMFORT
pojedyncza pianka

membrana piankowa

lasergold lite

lasergold lite

CECHY

uvex cevron 

uvex magic II

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision®

podwójne, cylindryczne szyby

easy to clean

KOMFORT
pojedyncza pianka

membrana piankowa

wentylacja w oprawkach

green mat 
55.0.036.7229 
lasergold lite /clear (S1)

black 
55.0.047.2129  
lasergold lite 

clear (S1)

white 
55.0.047.1029  
lasergold lite 

clear (S1)

polarwhite mat 
55.0.036.1429 
lasergold lite 

clear (S1)

black mat 
55.0.036.2329 
lasergold lite 

clear (S1)

indigo mat 
55.0.036.4229 
lasergold lite 

clear (S1)



**rekomendowana cena detaliczna

WI18A849B19
cena: 169,90 PLN**

WI18A1249B19
cena: 249,90 PLN**

Delikatnie lustrzana szyba, ostre krawędzie i sportowy wygląd. 

To zdecydowanie najważniejsze cechy modelu Flizz.

Ostre krawędzie i sportowy wygląd. W takich goglach sporty 

zimowe to jeszcze więcej frajdy!

gogle junior // kids
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CECHY

uvex flizz LM
litemirror

black mat 
55.3.827.2026 
litemirror silver

clear (S3)

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision®

podwójne, cylindryczne szyby

KOMFORT
basic kit:

pojedyncza pianka

membrana piankowa

gumowy pasek

iceblue mat 
55.3.827.4026 
litemirror silver

clear (S3)

red mat 
55.3.827.3026 
litemirror red

clear (S2)

PODGLĄD

CECHY

uvex flizz LG
lasergold

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision®

podwójne, cylindryczne szyby

easy to clean

KOMFORT
basic kit:

pojedyncza pianka

membrana piankowa

gumowy pasek

PODGLĄD

white mat 
55.3.829.1030 
lasergold 

clear (S2)

black mat 
55.3.829.2012 
lasergold

clear (S2)



55.S.824.1312
W secie 12szt  

- po 3szt z każdego koloru.

**rekomendowana cena detaliczna

WI18A3999B19
cena: 799,90 PLN**

WI18A449B19
cena: 89,90 PLN**

Dla wszystkich małych narciarzy przygotowaliśmy specjalną propozycję. Dostępne w zestawach 

12 sztuk, po 4 w każdym kolorze. Ochrona przed promieniowaniem UV i technologia przeciw 

parowaniu pozwolą na bezpieczną zabawę na stoku.

Pojedyncza, odporna na zarysowania szyba pozwala na świetną 

zabawę na stoku każdemu dziecku.

gogle junior // kids
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CECHY

uvex snowy pro set

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision® 

pojedyncze, cylindryczne szyby

KOMFORT
basic kit:

pojedyncza pianka

membrana piankowa

gumowy pasek

pink 
lasergold (S2)

PODGLĄD

polarwhite 
lasergold (S2)

black 
lasergold (S2)

iceblue 
lasergold (S2)

lasergold

CECHY

uvex speedy pro

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
supravision® 

easy to clean

pojedyncze, cylindryczne szyby

KOMFORT
basic kit:

pojedyncza pianka

membrana piankowa

gumowy pasek

lasergold

white 
55.3.819. 1112 
lasergold (S2)

lightgreen 
55.3.819.7030 
lasergold (S2)

blue 
55.3.819.4012 
lasergold (S2)

pink 
55.3.819.9030 
lasergold (S2)

black 
55.3.819.2312 
lasergold (S2)

orange 
55.3.819.3030 
lasergold (S2)

PODGLĄD



**rekomendowana cena detaliczna70

uvex junior visor pro ESS

uvex race+uvex p.8000 tour uvex JAKK+ sl

uvex junior visor ESS

akcesoria

gardyakcesoria

akcesoria

56.8.202.0003
lasergold lite (S1)

56.8.191.0003
litemirror silver /
lasergold lite (S2)

uvex hlmt 200 visor ESS

akcesoria

56.8.176.0096
litemirror silver /
lasergold lite (S2)

uvex hlmt 500 visor ESS
akcesoria

56.8.213.0205
mirror orange /
lasergold lite (S1)

56.8.213.0105
litemirror silver /
lasergold lite (S2)

uvex hlmt 400 visor ESS
akcesoria

56.8.216.0105
lasergold lite (S1)

56.8.216.0205
litemirror silver /
lasergold lite (S2)

56.8.216.0305
mirror rainbow /
lasergold lite (S2)

uvex hlmt 300 visor ESS

akcesoria

56.8.161.0006
litemirror silver /
lasergold lite (S3)

56.8.161.0019
lasergold lite (S1)

56.8.161.0216
variomatic® /
litemirror blue (S1-3)

black
56.9.171.2201 // 51-61 cm

white, adjustable
56.9.220.1001 // 52-62 cm

wyściółka wyściółka
56.9.204.0105 56.9.204.0205

WI18A1749B19 
cena: 349,90 PLN**

WI18A1499B19 
cena: 299,90 PLN**

WI18A1299B19 
cena: 259,90 PLN**

WI18A1299B19 
cena: 259,90 PLN**

WI18A1099B19 
cena: 219,90 PLN**

WI18A399B19 
cena: 79,90 PLN**

WI18A399B19 
cena: 79,90 PLN** WI18A999B19 

cena: 199,90 PLN**
WI18A1099B19 
cena: 219,90 PLN**

WI18A1499B19 
cena: 299,90 PLN**

WI18A1499B19 
cena: 299,90 PLN**

WI18A1499B19 
cena: 299,90 PLN**

WI18A2999B19 
cena: 599,90 PLN**

WI18A1499B19 
cena: 299,90 PLN**

WI18A899B19 
cena: 179,90 PLN**
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Rzeczywiste kolory produktów mogą nieznacznie odbiegać od przedstawionych w katalogu

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.


