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David List
Team Lexware
Kask: uvex race 9

Kask: uvex kid 3
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kids

uvex
variomatic®

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

Ochrona ludzi to nie tylko nasza misja, ale także 
odpowiedzialność i pasja. 
Jesteśmy dumni z naszych profesjonalnych 
sportowców, których wspieramy i dbamy o ich 
bezpieczeństwo. Wiemy jak ważna jest każda 
setna sekundy w osiągnięciu najlepszego wyniku 
365 dni w roku.
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7Nicola Spirig

Olympic champion 2012 

and 6x European triathlon 
champion

 Matthias Schindler

Winner Paracycling 

World Cup 2018

Bart Aernouts 

3x Winner 

Ironman 70.3

Laura Philipp 

12x Winner 

Ironman 70.3

 Chris Leiferman

Team BMC

2x Winner Ironman

1x Winner Ironman 70.3

Anne Haug 

Winner Ironman World 

Championships 2019

Team Lexware

45x World Cup 

Top 10
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Kask rowerowy marki Uvex to odpowiedni 
towarzysz każdej jazdy o każdej porze - w dzień 
i w nocy, na szybkiej i wolnej trasie, w terenie 
i w mieście. 
Wszędzie tam gdzie liczy się widoczność 
i bezpieczeństwo. Na ścieżce, singletrack’u czy 
velodromie.
Wyposażony w niezawodną ochronę, - 24/7, 365 
dni w roku, wentylację i unikalny design. 
Uvex is the go-to choice.

Max Neumann  
Team BMC
Kask: uvex race 8
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performance
1

Właściwości

uvex race 9

Kiedy ścigasz się z własnymi osiągami, czy to 
w drodze z pracy czy w czasie przygotowań do 
następnych zawodów,  to doskonale wiesz, że 
nie ma miejsca na złe wybory. 
Model Race 9 wyposażony jest w duże otwory 
wentylacyjne, które gwarantują odpowiedni 
przepływ powietrza, nawet na trudnych 
górskich odcinkach.  
Optymalna wentylacja oraz specjalna 
konstrukcja sprawiają, że ten ultralekki kask 
pozwala uzyskać niezwykłe wyniki w trakcie 
wyścigu. Kask klasyfikuje się również 
bardzo wysoko pod kątem zapewnienia 
bezpieczeństwa. 
Uvex Race 9 to wybór numer jeden dla 
wszystkich entuzjastów kolarstwa szosowego.
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2

31 2

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

Lekka i kompaktowa kon-
strukcja sprawia, że jest to 
idealny kask do sportów 
wyczynowych i wytrzymało-
ściowych.

Ultralekka konstrukcja klatki 
zapewnia lepsze noszenie 
i daje poczucie komfortu. 
Jest bardzo trwała i zapewnia 
niezrównane bezpieczeń-
stwo.

Wentylacja Waga Ochrona
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*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex race 8

white - red
41/0/965/051

56 – 58 cm
41/0/965/0517

59 – 61 cm

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r.

Właściwości

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

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

Chris Leiferman
Team BMC
Kask: uvex race 8

cena: 1449,99 PLN*
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new

new

*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex race 9

all black mat
41/0/969/0715

53 – 57 cm
41/0/969/0717

57 – 60 cm

white - red
41/0/969/0815

53 – 57 cm
41/0/969/0817

57 – 60 cm

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r.

Właściwości

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

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

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

Georg Egger
Team Lexware
Kask: uvex race 9
Okulary: uvex sportstyle 804

cena: 849,99 PLN*
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new

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex race 7

black
41/0/968/0115

51 – 55 cm
41/0/968/0117

55 – 61 cm

black - red
41/0/968/0515

51 – 55 cm
41/0/968/0517

55 – 61 cm

rubin - black 
41/0/968/0615

51 – 55 cm
41/0/968/0617

55 – 61 cm

white - black
41/0/968/0215

51 – 55 cm
41/0/968/0217

55 – 61 cm

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r.

Właściwości

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

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

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

cena: 549,99 PLN*
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new new

*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex boss race

white
41/0/229/0215

52 – 56 cm
41/0/229/0217

55 – 60 cm

sky
41/0/229/1915

52 – 56 cm
41/0/229/1917

55 – 60 cm

black
41/0/229/0315

52 – 56 cm
41/0/229/0317

55 – 60 cm

black - lime
41/0/229/2015

52 – 56 cm
41/0/229/2017

55 – 60 cm

Właściwości

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

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

cena: 369,99 PLN*
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Kask: uvex gravel x
Okulary: uvex sportstyle 231
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new

new

new

new

new

*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex gravel x

all black
41/0/044/0115

52 – 57 cm
41/0/044/0117

56 – 61 cm

peacock
41/0/044/0315

52 – 57 cm
41/0/044/0317

56 – 61 cm

papyrus
41/0/044/0215

52 – 57 cm
41/0/044/0217

56 – 61 cm

juicy peach
41/0/044/0415

52 – 57 cm
41/0/044/0417

56 – 61 cm

Lampka LED

(opcjonalnie)
41/9/115/0400 

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r.

Właściwości

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

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

Akcesoria

cena: 499,99 PLN*
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2

Właściwości

uvex quatro 
integrale Tocsen

mountain-
bike

Piasek, woda, skały i błoto. Tam, gdzie kończy 
się droga, zaczyna się prawdziwe rowerowe 
wyzwanie. 

Nowy kask uvex quarto integrale Tocsen 
jest wyposażony w unikalny czujnik Tocsen, 
dzięki któremu możesz cieszyć się wolnością, 
a jazda staje się bezpieczniejsza nawet 
w pojedynkę. W razie wypadku dostępna na 
każdym smartfonie aplikacja wzywa pomoc. 
Czujnik wstrząsów łączy się ze wszystkimi 
kontaktami alarmowymi oraz społecznością 
Tocsen poprzez aplikację. 

Czuj się bezpiecznie nawet w ekstremalnych 
warunkach, gdziekolwiek zmierzasz.
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1

31 2Właściwości

uvex quatro 
integrale Tocsen

W razie wypadku inteligentny 
czujnik Tocsen, łączy się 
z kontaktami alarmowymi 
oraz całą pobliską społecz-
nością Tocsen.

Duży daszek z regulacją 
wysokości chroni przed słoń-
cem, deszczem, kamieniami 
i żwirem. Aby, dopasować się 
do wymagań każdego szlaku 
daszek można regulować 
w górę lub w dół w jedną 
z trzech pozycji.

Głębsze osadzenie kasku 
poprawia bezpieczeństwo, 
zwiększając ochronę przed 
uderzeniami i kamieniami.

Tocsen Regulowany daszek XL Obszar szyi
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new new

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex jakkyl hde 2.0

grey mat
41/0/978/0215

52 – 57 cm
41/0/978/0217

56 – 61 cm

black mat
41/0/978/0115

52 – 57 cm
41/0/978/0117

56 – 61 cm

forest - mustard mat
41/0/978/0515

52 – 57 cm
41/0/978/0517

56 – 61 cm

blue - energy mat
41/0/978/0315

52 – 57 cm
41/0/978/0317

56 – 61 cm

future - black mat
41/0/978/0615

52 – 57 cm
41/0/978/0617

56 – 61 cm

IASIASIAS

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r.

Właściwości

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

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

cena: 899,99 PLN*
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new

*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex hlmt 10 bike

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

blue - fire
41/0/821/0301

54 – 56 cm
41/0/821/0302

56 – 58 cm
41/0/821/0303

58 – 60 cm
41/0/821/0304

60 – 62 cm

Właściwości

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

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

Kask: uvex hlmt 10 bike
Okulary: uvex athletic CV

cena: 479,99 PLN*
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*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex athletic CV

black mat
55/0/530/2030
mirror blue

colorvision® green (cat. 2)

black mat
55/0/530/2130

mirror green

colorvision® yellow (cat. 1)

black mat
55/0/530/2230
mirror orange

colorvision® orange (cat. 2)

Właściwości

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

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

cena: 369,99 PLN*
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Kask: uvex jakkyl hde
Okulary: uvex athletic CV
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Tocsen
Precyzyjny czujnik 
Tocsen idealnie pasu-
je do każdego kasku. 
Czujnik można w szybki 
i łatwy sposób przy-
montować do skorupy 
kasku, dzięki czemu jest 
natychmiast gotowy do 
użycia.

Kolekcja kasków Tocsen 
Dostępna również: seria 
kasków MTB uvex ze 
zintegrowanym czujni-
kiem Tocsen.

Dostępna za darmo, łatwa w obsłu-
dze – dodatkowo rosnąca społecz-
ność jako grupa wsparcia.

Aplikacja Tocsen

Kask: uvex quatro integrale Tocsen
Okulary: uvex sportstyle 228

22



Jeśli będziesz miał wypadek, nie jesteś już sam.

Co zrobisz w sytuacji, kiedy zdarzy się wypadek 
i nie ma nikogo w pobliżu kto mógłby Ci pomóc? Od 
teraz wsparciem dla Ciebie będzie czujnik Tocsen, 
który udostępni Twoją lokalizację, poinformuje 
o wypadku wskazane osoby oraz służby ratunkowe.
System Tocsen wspiera Twoje bezpieczeństwo 
podczas jazdy rowerem górskim, szosowych czy 
też rowerem elektrycznym. System składa się 
z czujnika zderzenia zamontowanego na kasku 
oraz aplikacji na smartfonie. Jeśli czujnik wykryje 
wstrząs spowodowany upadkiem, rozlegnie się 
dźwięk alarmu, a smartfon zapyta się o Twój stan 
zdrowia. Jeśli nie odpowiesz, system wyśle wiado-
mość alarmową do wskazanych kontaktów oraz 
służb ratunkowych, udostępni Twoją lokalizację 
GPS oraz poinformuje pobliską społeczności ko-
rzystającą z aplikacji Tocsen. 

Gdziekolwiek jesteś, zadbaj o to, aby uzyskać szyb-
ką pomoc. 

Dostępna za darmo, łatwa w obsłu-
dze – dodatkowo rosnąca społecz-
ność jako grupa wsparcia.

Calls if 
you crash

HIghlight Tocsen Sensor
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new

new

new

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex quatro integrale Tocsen**

forest - mustard mat
41/0/471/0115

52 – 57 cm
41/0/471/0117

56 – 61 cm

mystic - fuchsia mat
41/0/471/0215

52 – 57 cm
41/0/471/0217

56 – 61 cm

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r.

Właściwości

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

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

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

Kask: uvex quatro integrale Tocsen
Okulary: uvex sportstyle 231

cena: 899,99 PLN*
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new

new new new

*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

titan - orange mat
41/0/472/0115

52 – 57  cm
41/0/472/0117

56 – 61  cm

peacock - berry mat
41/0/472/0215

52 – 57  cm
41/0/472/0217

56 – 61  cm

black mat
41/0/472/0315

52 – 57  cm
41/0/472/0317

56 – 61  cm

uvex finale 2.0 Tocsen**

Lampka LED

(opcjonalnie)
41/9/115/0500  

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r.

Właściwości

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

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

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

Akcesoria

cena: 799,99 PLN*
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new

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex quatro integrale

black mat
41/0/970/0115

52 – 57 cm
41/0/970/0117

56 – 61 cm

grey mat
41/0/970/0815

52 – 57 cm
41/0/970/0817

56 – 61 cm

black - lime mat
41/0/970/0615

52 – 57 cm
41/0/970/0617

56 – 61 cm

silver - orange mat
41/0/970/0915

52 – 57 cm
41/0/970/0917

56 – 61 cm

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r.

Właściwości

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

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

cena: 629,99 PLN*

26



newnew

*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex finale 2.0

black mat
41/0/967/0415

52 – 57 cm
41/0/967/0417

56 – 61 cm

teal - blue mat
41/0/967/0915

52 – 57 cm
41/0/967/0917

56 – 61 cm

grey - yellow mat
41/0/967/0115

52 – 57 cm
41/0/967/0117

56 – 61 cm

silver - mint mat
41/0/967/0815

52 – 57 cm
41/0/967/0817

56 – 61 cm

grey mat
41/0/967/0715

52 – 57 cm
41/0/967/0717

56 – 61 cm

Lampka LED

(opcjonalnie)
41/9/115/0500  

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r.

Właściwości

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

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

Akcesoria

cena: 529,99 PLN*
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new

new new new

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex quatro cc MIPS

titan - orange
41/0/610/0115

52 – 57 cm
41/0/610/0117

56 – 61 cm

white - sky
41/0/610/0215

52 – 57 cm
41/0/610/0217

56 – 61 cm

all black
41/0/610/0315

52 – 57 cm
41/0/610/0317

56 – 61 cm

Lampka LED

(opcjonalnie)
41/9/115/0400 

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r.

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

Właściwości

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

Akcesoria

cena: 599,99 PLN*
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new

new

new

new

new

new

*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex quatro

future - black
41/0/775/2915

52 – 57 cm
41/0/775/2917

56 – 61 cm

pixelcamo - olive 
41/0/775/3215

52 – 57 cm
41/0/775/3217

56 – 61 cm

titan - orange      
41/0/775/2815

52 – 57 cm
41/0/775/2817

56 – 61 cm

forest - mustard 
41/0/775/3115

52 – 57 cm
41/0/775/3117

56 – 61 cm

all black
41/0/775/3015

52 – 57 cm
41/0/775/3017

56 – 61 cm

papyrus
41/0/775/3315

52 – 57 cm
41/0/775/3317

56 – 61 cm

Lampka LED

(opcjonalnie)
41/9/115/0400 

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r.

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

Właściwości

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

Akcesoria

cena: 479,99 PLN*
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newnew

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex unbound MIPS

all black mat
41/0/989/0115

54 – 58 cm
41/0/989/0117

58 – 62 cm

forest - olive mat
41/0/989/0615

54 – 58 cm
41/0/989/0617

58 – 62 cm

teal - black mat
41/0/989/0315

54 – 58 cm
41/0/989/0317

58 – 62 cm

papyrus - peach mat
41/0/989/0715

54 – 58 cm
41/0/989/0717

58 – 62 cm

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r.
** Kolor dostępny do wyprzedania zapasów magazynowych”.

black mat berry**
41/0/987/0515

52 – 57  cm

Właściwości

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

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

cena: 419,99 PLN*
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new

*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex access

black mat
41/0/987/0115

52 – 57 cm
41/0/987/0117

58-62 cm

black mat berry
41/0/987/0515

52 – 57 cm

white mat
41/0/987/0315

52 – 57 cm
41/0/987/0317

58-62 cm

olive - black mat
41/0/987/0615

52 – 57 cm
41/0/987/0617

58-62 cm

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

Właściwości

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

cena: 299,99 PLN*
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Właściwości

uvex finale light 2.0

city

LED AUTOMATIC

Bądź zawsze dobrze widoczny! W nowym 
kasku uvex finale light 2.0 nawet po zmierzchu 
powrót do domu będzie bezpieczny. 
Wbudowany czujnik światła reaguje na 
otoczenie, zapalając automatycznie 40 diod 
LED. Niewidoczny system w ciągu dnia, staje 
się niezawodny w nocy. Skoncentruj się na 
jeździe, a czujnik w odpowiednim momencie 
włączy światła za Ciebie, gwarantując 
najlepszą widoczność.
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31 2Właściwości

uvex finale light 2.0

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

Zintegrowana bateria z ży-
wotnością od sześciu do 
dwunastu godzin, którą moż-
na naładować przy pomocy 
portu micro-USB.

Odblaskowe paski jeszcze 
bardziej poprawiają widocz-
ność.

Zintegrowane paski LED Port USB Widoczność
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new

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex finale visor V

strato steel mat
41/0/977/0115

52 – 57 cm
41/0/977/0117

56 – 61 cm

papyrus mat
41/0/977/0215

52 – 57 cm
41/0/977/0217

56 – 61 cm

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r.
** Kolor dostępny do wyprzedania zapasów magazynowych”.

Właściwości

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

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

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

cena: 999,99 PLN*
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new new

*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex finale visor

rosé - white mat
41/0/753/0815

52 – 57 cm
41/0/753/0817

56 – 61 cm

black mat
41/0/753/0315

52 – 57 cm
41/0/753/0317

56 – 61 cm

forest mat
41/0/753/0915

52 – 57 cm
41/0/753/0917

56 – 61 cm

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r.

dark blue mat**
41/0/753/0715

52 – 57  cm
41/0/753/0717

56 – 61  cm

Właściwości

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

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

cena: 779,99 PLN*

35

ci
ty

 h
el

m
et

s 
3

2 
– 

4
5



new

new

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

space blue mat
41/0/043/0115

52 – 57 cm
41/0/043/0117

56 – 61 cm

uvex finale light 2.0

LED AUTOMATIC

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r.

Właściwości

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

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

Kask: uvex finale light 2.0

cena: 849,99 PLN*
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*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex city light

white mat
41/0/752/0115

52 – 57 cm

anthracite mat
41/0/752/0215

52 – 57 cm

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r.

Właściwości

 · Technologia double inmould
 · 2 rozmiary skorupy
 · 18 kanałów wentylacyjnych
 · 32 zintegrowane diody LED
 · Standard IP44 (wodoodporny)
 · 6 - 12 godzin pracy oświetlenia LED
 · System FAS
 · Zapięcie Monomatic
 · System 3D IAS 3.0 fit
 · Siatka przeciw owadom
 · Lampka LED 
 · Wyściółka typu x-fit
 · Waga od 320 g
 · Normy: EN 1078

Światło kasku uvex city light osiąga 
nowy poziom widoczności: 4 paski 
LED znajdujące się pod powłoką 
zewnętrzną zapalają się za jednym 
naciśnięciem przycisku. Są zasilane 
przez wbudowany akumulator 
USB. Komfort zapewnia regulacja 
wysokości i szerokości systemu 
dopasowania IAS oraz 18 kanałów 
wentylacyjnych.

Kask: uvex city light

cena: 719,99 PLN*
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*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r.

uvex city 9

black mat
41/0/971/0115 

53 – 57  cm
41/0/971/0117 

58 – 61  cm

neon yellow
41/0/971/0215 

53 – 57  cm
41/0/971/0217 

58 – 61  cm

uvex lgl 41

white

53/2/031/8816 

mirror green (cat. 3)

Kask uvex city 9 skierowany 
jest do e-bikerów, którzy 
jeżdżą w każdą pogodę. 
Kask w klasycznych kolorach 
ma osiem dużych otworów 
wentylacyjnych, które można 
otworzyć lub zamknąć w razie 
potrzeby - przód i tył są 
oddzielone od siebie. Kask 
spełnia holenderski standard 
NTA 8776 dla rowerów 
elektrycznych.

Rekomendowane

 · Technologia hybrid
 · 2 rozmiary skorupy
 · System IAS
 · Zapięcie Monomatic
 · 8 kanałów wentylacyjnych
 · Wyjmowana wyściółka typu basic
 · System FAS
 · Lampka LED 
 · Odblaskowe paski
 · Waga od 440 g
 · Normy: NTA 8776:0216 / EN 1078

Właściwości

cena: 499,99 PLN*
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new

new

new

*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex city i-vo MIPS

titan mat
41/0/612/0215

52 – 57 cm
41/0/612/0217

56 – 60 cm

all white mat
41/0/612/0115

52 – 57 cm
41/0/612/0117

56 – 60 cm

+ height
adjustment

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r.

Właściwości

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

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

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

cena: 519,99 PLN*
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new new

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex city active

black mat
41/0/428/0115

52 – 57 cm
41/0/428/0117

56 – 60 cm

papyrus - neon pink mat
41/0/428/0715

52 – 57 cm
41/0/428/0717

56 – 60 cm

underwater mat
41/0/428/0615

52 – 57 cm
41/0/428/0617

56 – 60 cm

anthracite - lime mat
41/0/428/0815

52 – 57 cm
41/0/428/0817

56 – 60 cm

cena: 499,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r.

Właściwości

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

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

Regulowany na wysokość i szerokość 
- pozwala się idealnie dopasować. 
Aby zapewnić lepszą widoczność 
o zmierzchu, posiada lampkę plug-in 
LED, odblaskowe logo i paski.
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*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex city i-vo

white mat
41/0/419/0115

52 – 57 cm
41/0/419/0117

56 – 60 cm

dark silver mat 
41/0/419/0215

52 – 57 cm
41/0/419/0217

56 – 60 cm

cena: 429,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r.

Właściwości

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

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

uvex hlmt 5 bike pro chrome

chrome
41/0/988/0115

55 – 58 cm
41/0/988/0117

58 – 61 cm

cena: 399,99 PLN*

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

Właściwości

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

Kask: uvex hlmt 5 bike pro chrome
Okulary: uvex lgl 42
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newnewnew

new

*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex city 4

rosé mat
41/0/050/0115

55-58 cm
41/0/050/0117

58-61 cm

moss green mat
41/0/050/0215

55-58 cm
41/0/050/0217

58-61 cm

spaceblue mat
41/0/050/0315

55-58 cm
41/0/050/0317

58-61 cm

Lampka LED
S41.0.980.0700

cena: 379,99 PLN*

Właściwości

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

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

Akcesoria
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highlight

mini me style

Idealnie dopasowane, rodzinne zestawy kasków 
dla mamy i córki oraz taty i syna zdecydowanie 
będą wyróżniać się podczas wspólnych wycieczek 
rowerowych. Nowa rodzinna kolekcja uvex 
składa się z dwóch serii kasków o dedykowanych 
grafikach - serduszka dla mam i córek oraz motyw 
wąsa dla ojców i synów. 

Kolekcja ta powstała w oparciu o modele uvex 
city 4 i uvex hlmt 4, które wyglądają nie tylko 
stylowo, ale także zapewniają maksimum komfortu 
i bezpieczeństwa.

Kask: uvex minime girls

Kask: uvex minime boys
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new

newnew

*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex minime girls

kid
41/0/052/0215

51-55 cm
41/0/052/0217

55-58 cm

adult
41/0/051/0215

55-58 cm
41/0/051/0217

58-61 cm

cena: 239,99 PLN* cena: 379,99 PLN*

cena: 239,99 PLN* cena: 379,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r.

Właściwości

 · Technologia inmould
 · System IAS fit
 · 2 rozmiary skorupy
 · 10 kanałów wentylacyjnych
 · Zapięcie Monomatic
 · System FAS
 · Wyściółka typu basic
 · Lampka LED (opcjonalnie)
 · Waga od 300g
 · Normy: EN 1078

Lekki kask o stylowym wyglądzie. 
Za sprawą systemu IAS fit kask 
idealnie dopasowuje się do głowy, 
nie zsuwając się w trakcie jazdy. 
Maksymalne bezpieczeństwo i 
komfort zarówno dla dzieci jak i 
rodziców.

newnew

newuvex minime boys

adult
41/0/051/0115

55-58 cm
41/0/051/0117

58-61 cm

kid
41/0/052/0115

51-55 cm
41/0/052/0117

55-58 cm

Właściwości

 · Technologia inmould
 · System IAS fit
 · 2 rozmiary skorupy
 · 10 kanałów wentylacyjnych
 · Zapięcie Monomatic
 · System FAS
 · Wyściółka typu basic
 · Lampka LED (opcjonalnie)
 · Waga od 300g
 · Normy: EN 1078

Lekki kask o stylowym wyglądzie. 
Za sprawą systemu IAS fit kask 
idealnie dopasowuje się do głowy, 
nie zsuwając się w trakcie jazdy. 
Maksymalne bezpieczeństwo i 
komfort zarówno dla dzieci jak i 
rodziców.
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3

Właściwości

uvex true cc

allround

Nowy model kasku uvex true cc przyciąga 
kombinacją stylu, jakości i komfortu. Dzięki 
zoptymalizowanej wentylacji zapewnia 
komfort i doskonałą cyrkulację powietrza 
przez cały okres użytkowania. Przedstawiamy 
nową funkcję bezpieczeństwa: Quick 
Release System. W przypadku wypadku 
daszek z łatwością odłącza się od kasku 
zapobiegając dalszym obrażeniom. 

Dla osób z długimi włosami proponujemy 
innowacyjne rozwiązanie gwarantujące 
absolutny komfort. Dedykowane wycięcie 
w tylnej części kasku pozwala na wygodne 
ułożenie spiętych włosów. Ciesz się jazdą 
i bezkompromisowym wyglądem. 
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1
2

31 2

Idealne dopasowanie kasku 
do spiętych włosów, dzięki 
specjalnie wyprofilowanej 
tylnej części kasku.

Jednoelementowa wyściółka 
w kasku uvex true jest nie 
tylko przyjemna w dotyku 
ale również wyjątkowo łatwa 
w wymienianiu.

Jego atutem jest łatwo wy-
mienny daszek, który dzięki 
dwóm punktom mocowania 
z łatwością odłącza się od 
kasku w razie wypadku. 

Wycięcie na kucyk/warkocz Wyściółka Quick Release System
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*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex oversize

black mat - silver
41/0/160/0617

61 – 65 cm

blue - white mat
41/0/160/0817

61 – 65 cm

Lampka LED

(opcjonalnie)
41/9/115/0400 

cena: 439,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r.

Właściwości

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

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

Akcesoria
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new

newnew new

*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex i-vo cc MIPS

midnight - silver mat
41/0/613/0115

52 – 57 cm
41/0/613/0117

56 – 60 cm

titan - red mat
41/0/613/0215

52 – 57 cm
41/0/613/0217

56 – 60 cm

white - rosé mat
41/0/613/0315

52 – 57 cm
41/0/613/0317

56 – 60 cm

Lampka LED

opcjonalnie
41/0/980/0100

+ height
adjustment

cena: 459,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r.

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

Właściwości

 ·  MIPS+ (dodatkowo regulowana  
szerokość i wysokość)

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

Akcesoria
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newnew

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex active cc

papyrus mat
41/0/427/1215

52 – 57 cm
41/0/427/1217

56 – 60 cm

white mat
41/0/427/1115

52 – 57 cm
41/0/427/1117

56 – 60 cm

spaceblue mat
41/0/427/1315

52 – 57 cm
41/0/427/1317

56 – 60 cm

Lampka LED
41/9/115/0600 

cena: 399,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r.

Właściwości

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

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

Akcesoria
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*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex active

black shiny
41/0/431/0115

52 – 57 cm
41/0/431/0117

56 – 60 cm

aqua white
41/0/431/0615

52 – 57 cm
41/0/431/0617

56 – 60 cm

white black
41/0/431/0715

52 – 57 cm
41/0/431/0717

56 – 60 cm

anthracite - red
41/0/431/0215

52 – 57 cm
41/0/431/0217

56 – 60 cm

Lampka LED
41/9/115/0600 

cena: 349,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r.

Właściwości

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

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

Akcesoria
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new

new

new new

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex true cc

papyrus - peacock mat
41/0/054/0115

52 – 56 cm
41/0/054/0117

55 – 58 cm

black - grey mat
41/0/054/0215

52 – 56 cm
41/0/054/0217

55 – 58 cm

white - peach mat
41/0/054/0315

52 – 56 cm
41/0/054/0317

55 – 58 cm

Lampka LED

opcjonalnie
41/9/115/0500  

cena: 399,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r.

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

Właściwości

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

Akcesoria
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new

new

new new

*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex true

white - grey
41/0/053/0215

52 – 56 cm
41/0/053/0217

55 – 58 cm

black - grey
41/0/053/0315

52 – 56 cm
41/0/053/0317

55 – 58 cm

silver - fuchsia 
41/0/053/0415

52 – 56 cm
41/0/053/0417

55 – 58 cm

Lampka LED

opcjonalnie
41/9/115/0500  

cena: 379,99 PLN*

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

Właściwości

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

Akcesoria

53

al
lr

o
un

d 
he

lm
et

s 
4

6
 –

 6
1



new

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex i-vo cc

black mat
41/0/423/0815

52 – 57 cm
41/0/423/0817

56 – 60 cm

red - black mat
41/0/423/3015

52 – 57 cm
41/0/423/3017

56 – 60 cm

white mat
41/0/423/0715

52 – 57 cm
41/0/423/0717

56 – 60 cm

darkblue metallic mat
41/0/423/2615

52 – 57 cm
41/0/423/2617

56 – 60 cm

black - smoke mat
41/0/423/1115

52 – 57 cm
41/0/423/1117

56 – 60 cm

papyrus mat
41/0/419/3215

52 – 57 cm
41/0/419/3217

56 – 60 cm

Lampka LED

(opcjonalnie)
41/0/980/0100

cena: 349,99 PLN*

Właściwości

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

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

Akcesoria
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new

*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex i-vo 3D

white
41/0/429/0115

52 – 57 cm
41/0/429/0117

56 – 60 cm

neon yellow
41/0/429/0515

52 – 57 cm
41/0/429/0517

56 – 60 cm

black
41/0/429/0215

52 – 57 cm
41/0/429/0217

56 – 60 cm

mint
41/0/429/0915

52 – 57 cm
41/0/429/0917

56 – 60 cm

Lampka LED

(opcjonalnie)
41/0/980/0100

cena: 279,99 PLN*

Właściwości

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

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

Akcesoria
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new

new

new

new

new

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex air wing cc

black - silver mat
41/0/048/0115

52 – 57 cm
41/0/048/0117

56 – 60 cm

grey - orange mat
41/0/048/0315

52 – 57 cm
41/0/048/0317

56 – 60 cm

grey - lime mat
41/0/048/0215

52 – 57 cm
41/0/048/0217

56 – 60 cm

grey - rosé mat
41/0/048/0415

52 – 57 cm
41/0/048/0417

56 – 60 cm

Lampka LED

opcjonalnie
41/0/980/0100

cena: 299,99 PLN*

Właściwości

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

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

Akcesoria
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newnew

*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex air wing

white - pink
41/4/426/0115

52 – 57 cm
41/4/426/0117

56 – 60 cm

white - rosé
41/4/426/2215

52 – 57 cm
41/4/426/2217

56 – 60 cm

cobalt - white
41/4/426/2315

52 – 57 cm
41/4/426/2317

56 – 60 cm

Lampka LED

opcjonalnie
41/0/980/0100

cena: 249,99 PLN*

black red
41/4/426/1915

52 – 57 cm

Właściwości

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

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

Akcesoria
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Kask: uvex true cc
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*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

cena: 249,99 PLN*uvex i-vo

black
41/0/424/0215 

52 – 57 cm
41/0/424/0217

56 – 60 cm

white
41/0/424/0115

52 – 57 cm
41/0/424/0117

56 – 60 cm

Lampka LED

41/9/115/0100

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

Akcesoria

Właściwości

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

white mat
41/0/984/0215

52 – 57 
41/0/984/0217

56-62 

black mat
41/0/984/0115

52 – 57 
41/0/984/0117

56-62 

cena: 229,99 PLN*uvex viva 3
Atrakcyjny kształ i gustowny 
design w połączeniu ze 
standardami bezpieczeństwa - to 
przepis na sukces kasku uvex 
viva 3.

Właściwości

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

black-white
41/0/966/0215

52 – 57 cm
41/0/966/0217

56-62 cm

blue-white
41/0/966/0115

52 – 57 cm
41/0/966/0117

56-62 cm

black
41/0/966/0415

52 – 57 cm
41/0/966/0417

56-62 cm

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

Właściwości

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

Właściwości

uvex kid 3

W wyborze kasku z kolekcji dziecięcej 
najważniejszym kryterium jest 
bezpieczeństwo. Odpowiednio dopasowany 
kask jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia 
przygody na rowerze, deskorolce 
czy hulajnodze. Od najmłodszych lat 
gwarantujemy niezbędną ochronne w trakcie 
zabaw. Jak wszystkie kaski uvex, linia 
dziecięca również wyróżnia się barwną 
kolorystyką i ciekawym wzornictwem. 

Kask uvex kid 3 cc zapewni najlepszą 
ochronę. Posiada precyzyjny system 
dopasowania, a oryginalny design sprawi, 
że każde dziecko będzie chciało go nosić. 
Perfekcyjny kask dla aktywnych dzieci. 
Bezpieczny i wygodny!
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31 2Właściwości

uvex kid 3

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

Pianka EPS sprawia, że kask 
jest ultralekki przy zachowa-
niu maksymalnej odporności 
na uderzenia.

System uvex monomatic to 
anatomiczny mechanizm 
zamykający, który można 
obsłużyć za pomocą jednej 
ręki.

3D IAS system Ochrona uvex monomatic
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new

new

new

new

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex hlmt 4

ocean - grey
41/0/980/0515

51 – 55 cm
41/0/980/0517

55 – 58 cm

moss - green
41/0/980/0715

51 – 55 cm
41/0/980/0717

55 – 58 cm

rosé - grey
41/0/980/0615

51 – 55 cm
41/0/980/0617

55 – 58 cm

midnight
41/0/980/0815

51 – 55 cm
41/0/980/0817

55 – 58 cm

Lampka LED

opcjonalnie
41/0/980/0700

cena: 249,99 PLN*

Właściwości

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

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

System IAS fit umożliwia precyzyjne 
dopasowanie.

Akcesoria

64



*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

black
41/4/972/0515

51 – 55 cm
41/4/972/0517

55 – 58 cm

green checkered
41/4/972/1115

51 – 55 cm
41/4/972/1117

55 – 58 cm

dark red
41/4/972/0315

51 – 55 cm
41/4/972/0317

55 – 58 cm

uvex kid 3 cc cena: 249,99 PLN*

Właściwości

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

Uvex kid 3 cc to lekki kask 
o modnym, matowym wykończeniu 
i atrakcyjnej grafice. Aby uzyskać 
idealne dopasowanie i najwyższy 
poziom bezpieczeństwa kask można 
regulować za pomocą systemu IAS 
fit.
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cena: 199,99 PLN*uvex finale junior

blue
41/4/807/1615

51 – 55 cm

force patrol
41/4/807/1815

51 – 55 cm

heart white pink
41/4/807/0115 

51 – 55 cm

Lampka LED
41/9/115/0100

Wersja dziecięca kasku 
MTB uvex finale umożliwia 
regulację szerokości, dzięki 
systemowi IAS. To sprawia, 
że kask  jest w stałej pozycji 
i nie przemieszcza się na 
głowie. 11 dużych otworów 
wentylacyjnych umożliwia 
cyrkulację powietrza. Design 
w kilku motywach stworzonych 
specjalnie dla dzieci. 

Właściwości

 · Technologia inmould
 · 1 rozmiar skorupy
 · System FAS
 · System IAS 
 · Zapięcie Monomatic
 · Wyjmowana wyściółka typu basic
 · Siatka przeciw owadom
 · 11 kanałów wentylacyjnych
 · Lampka LED (opcjonalnie)
 · Waga od 250 g
 · Normy: EN 1078

Akcesoria
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new new new

newnew

*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex kid 3

dirtbike black
41/4/819/0915

51 – 55 cm
41/4/819/0917

55 – 58 cm

dirtbike grey - lime
41/4/819/1115

51 – 55 cm
41/4/819/1117

55 – 58 cm

race silver
41/4/819/3015

51 – 55 cm
41/4/819/3017

55 – 58 cm

race sky
41/4/819/3115

51 – 55 cm
41/4/819/3117

55 – 58 cm

pink flower
41/4/819/3315

51 – 55 cm
41/4/819/3317

55 – 58 cm

race midnight
41/4/819/3215

51 – 55 cm
41/4/819/3217

55 – 58 cm

pink heart
41/4/819/3415

51 – 55 cm
41/4/819/3417

55 – 58 cm

cena: 199,99 PLN*

yellow**
41/4/819/2715

51 – 55 cm
41/4/819/2717

55 – 58 cm

** Kolor dostępny do wyprzedania zapasów magazynowych

Właściwości

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

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

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex kid 2 cc

dark blue rocket mat
41/4/982/0315

46 – 52 cm

coral mouse mat
41/4/982/0615

46 – 52 cm

Lampka LED
41/9/130/1111 

cena: 189,99 PLN*

Właściwości

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

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

Akcesoria

Kask: uvex kid 2
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new

*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

uvex kid 2

dolly
41/4/306/1715

46 – 52 cm

pink playground
41/4/306/2815

46 – 52 cm

desert
41/4/306/2015

46 – 52 cm

red fireman
41/4/306/3015

46 – 52 cm

Lampka LED
41/9/130/1111 

cena: 159,99 PLN*

Właściwości

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

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

Akcesoria
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new

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Akcesoria

Czapki

Lampki LED

Camera adapterTocsen Button uvex plecak

Rain cap

black - white
41/9/950/0300

s – m
41/9/950/0301

l – xl

Rain cap

red - white
41/9/950/0400

s – m
41/9/950/0401

l – xl

Rain cap

lime - white
41/9/950/0500

s – m
41/9/950/0501

l – xl

43/9/410/2200

cena: 44,99 PLN*

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

cena: 499,99 PLN*

cena: 59,99 PLN*

cena: 44,99 PLN*

Lampka LED
41/9/115/0100
Lampka przeznaczona dla:  uvex i-vo, 
uvex i-vo cc, uvex city i-vo, uvex i-vo cc 
MIPS, uvex city i-vo MIPS, uvex air wing, 
uvex air wing cc, uvex finale junior LED 

41/9/776/0200
kompatybilny z modelami: uvex quatro 

pro, uvex quatro

Lampka LED
41/9/115/0500 
Lampka przeznaczona dla: uvex finale 

visor, uvex finale, uvex true cc, uvex true, 
finale 2.0 Tocsen

Lampka LED

41/9/115/0200 
Lampka przeznaczona dla: uvex quatro 

junior

Lampka LED
41/9/115/0600 
Lampka przeznaczona dla: uvex city 

active, uvex active cc

Lampka LED
41/9/115/0700 
Lampka przeznaczona dla: uvex hlmt 
4, uvex city 4, uvex minime girls, uvex 
minime boys

Triangle LED
41/9/130/1111 
Lampka przeznaczona dla: uvex air 

wing, uvex i-vo, junior, uvex kid 1, uvex 
kid 2

Lampka LED
41/9/115/0300 
Lampka przeznaczona dla: uvex stivo cc

Lampka LED
41/9/115/0400 
Lampka przeznaczona dla: uvex quatro 

pro, uvex quatro, uvex quatro xc, 
uvex gravel x, uvex quatro cc MIPS

pinkblack
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technologia

Dopasowanie

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

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

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

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

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

Rodzaje wyściółek

Basic pads
Wyjmowane i nadające się do
prania wyściółki.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wszystkie kaski uvex przechodzą 
szczegółowe testy w Centrum 
Testowym.

Additionally GS-testedEuropean cycling helmet standard

Tested to standards

Materiał skorupy

konstrukcja skorupy

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

Komfort

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

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

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

zie upadku. System dodatkowo 
otoczony przyjemną w dotyku 
wyściółką, która nie uciska 
podbródka.

71

A
kc

es
or

ia
 //

 t
ec

hn
ol

og
ia

 
70

 –
 7

1



*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model



 2021



uvex  
colorvision®

Właściwości

uvex sportstyle  
805 CV

Większy kontrast. Wspaniałe kolory!

Technologia colorvision dostosowuje 
parametry wizualne do różnych warunków 
oświetleniowych. Jazda po górskich 
ścieżkach czy eksploracja miejskiej dżungli 
w jeszcze lepszym kontraście i żywszych 
kolorach. Soczewki ze zintegrowanym filtrem 
zapewnią niezapomniany widok.

Cztery filtry colorvision® amber, smoke, 
brown, green - zapewnią optymalny kontrast 
i doskonały kolor postrzegania.

Dostępne w pięciu wersjach kolorystycznych, 
modne i jednocześnie sportowe okulary uvex 
805 CV będą idealne do każdej aktywności. 
Duże soczewki zwiększają widzenie 
peryferyjne i chronią przed promieniowaniem 
UVA, UVB i UVC aż do 400 nm.

 
74



3

1 2

31 2Właściwości

uvex sportstyle  
805 CV

Technologia soczewek co-
lorvision polepsza kontrast 
i dostarcza maksymalnej 
percepcji kolorów.

Soczewka odporna na paro-
wanie. Zachowuje przy tym 
w pełni swoje właściwości 
optyczne.

Regulowany nosek zapewnia 
idealne dopasowanie.

uvex colorvision®
 

uvex supravision® Soft nose pads
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new

new

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

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

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

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

uvex sportstyle 803 race CV V

uvex sportstyle 803 race CV  
V small

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Właściwości

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

Właściwości

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

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

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

cena: 629,99 PLN*

cena: 629,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r.

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r.76



new

new new

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

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

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

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

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

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

uvex sportstyle 706 CV V

uvex sportstyle 706 CV

*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

Właściwości

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

Właściwości

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

Uvex sportstyle 706 cv v 
łączy technologię soczewek 
uvex colorvision z całkowicie 
automatyczną regulacją soczewek 
uvex variomatic (S1 - S3). Okulary 
dla miłośników szlaków górskich 
zapewniają najlepszą widoczność 
we wszystkich warunkach 
oświetleniowych oraz zwiększają 
kontrast.

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

cena: 569,99 PLN*

cena: 359,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r.

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r. 77
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new

new

new

new

black mat
53/2/013/2290
colorvision® 
litemirror silver (cat. 3)

black mat
53/2/014/2290
colorvision® 
litemirror silver (cat. 3)

dark grey mat
53/2/013/5599
colorvision® 
litemirror green (cat. 3)

blue - black
53/2/014/4496
colorvision® 
litemirror amber (cat. 2)

black mat
53/2/013/2296
colorvision® 
litemirror amber (cat. 2)

black mat
53/2/014/2296
colorvision® 
litemirror amber (cat. 2)

white - black mat
53/2/013/8296
colorvision® 
litemirror amber (cat. 2)

dark grey mat
53/2/014/5599
colorvision® 
litemirror green (cat. 3)

uvex sportstyle 803 CV

uvex sportstyle 803 CV small

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Właściwości

 · Colorvision
 · Elasyczne, miękki noski
 · Miękkie końcówki zauszników
 · Wentylacja w szybach
 ·  100 % UVA, UVB, UVC protec-
tion aż do 400 nm

Właściwości

 · Colorvision
 · Elasyczne, miękki noski
 · Miękkie końcówki zauszników
 · Wentylacja w szybach
 ·  100 % UVA, UVB, UVC protec-
tion aż do 400 nm

Uvex sportstyle 803 cv 
zapewniają ochronę podczas 
jazdy w niskiej pozycji, jak na 
rowerze szosowym. Soczewki, 
które zostały wydłużone do 
góry, zapewniają żywy obraz 
dzięki technologii colorvision. 
Duże soczewki i konstrukcja 
bezramowa zapewniają ochronę 
przed wiatrem i gwarantują 
szerokie pole widzenia.

Uvex sportstyle 803 cv 
w wersji small powstał z myślą 
o drobniejszych osobach. Kształt 
soczewek został wydłużony do 
góry, dzięki czemu niezawodnie 
chroni przed promieniowaniem 
UVA, UVB i UVC, nawet w niskiej 
pozycji podczas jakzdy na 
rowerze szosowym.  Soczewka 
uvex colorvision sprawia, że 
kolory są żywsze.

cena: 399,99 PLN*

cena: 399,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r.

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r.78



newnew

white
53/2/045/8896
colorvision® 
litemirror amber (cat. 2)

black mat
53/2/045/2296
colorvision® 
litemirror amber (cat. 2)

white
53/2/045/8890
colorvision® 
litemirror silver (cat. 2)

black mat
53/2/045/2290
colorvision® 
litemirror silver (cat. 3)

uvex sportstyle 707 CV

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

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

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

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

uvex lgl 36 CV

*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

Właściwości

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

Widok bez ograniczeń to motto 
ultralekkiego uvex sportstyle 
707 CV. Duże soczewki litemirror 
zapewniają najlepszą ochronę, 
również w trakcie jazdy w niskiej 
pozycji.  Nie w pełni zabudowana 
ramka pozwala na lepszą 
widoczność we wszystkich 
kierunkach. Soczewka 
colorvision gwarantuje 
najwyższy kontrast w widzeniu.

Właściwości

 · Colorvision
 ·  100 % UVA, UVB, UVC protec-
tion aż do 400 nm

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

cena: 399,99 PLN*

cena: 399,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r.

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r. 79
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new new new

new new new new

new

new

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

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

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

uvex lgl 48 CV

blue - sand mat
53/2/061/4697
colorvision® 
mirror champagne  
(cat. 3)

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

grey - rose mat
53/2/061/5398
colorvision® 
mirror plasma  
(cat. 3)

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

uvex sportstyle 805 CV  

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Właściwości

 · Colorvision®

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

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

Właściwości

 · Colorvision®

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

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

cena: 329,99 PLN*

cena: 329,99 PLN*
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Okulary: uvex lgl 48 CV
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uvex  
variomatic®

Właściwości

uvex sporststyle
806 V

Fotochromowa technologia uvex varomatic 
dopasowuje odcień szkła, przyciemniając się 
przy słonecznej pogodzie, a rozjaśniając przy 
słabej widoczności. Dzień lub noc, słońce czy 
deszcz - soczewki fotochromowe reagują szybko 
do zmieniających się warunków oświetleniowych, 
zmieniając się płynnie od jasnych do ciemnych 
w zaledwie 25 sekund. Posiadanie zapasowej 
pary okularów przeciwsłonecznych to już historia.

Nowe okulary uvex sportstyle 806 V nie 
tylko niezawodnie chronią oczy przed 
promieniowaniem UVA, UVB i UVC, ale także 
są ultralekkie o wąskim sportowym kroju, który 
dopasowuje się perfekcyjnie do twarzy.
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31 2

31 2Właściwości

uvex sporststyle
806 V

Automatyczne zabarwienie 
soczewki w przeciągu 25 
sekund. Technologia stwo-
rzona z myślą o zmiennych 
warunkach pogodowych.

Soczewka odporna na paro-
wanie. Zachowuje przy tym 
w pełni swoje właściwości 
optyczne.

Miękkie zauszniki zapewniają 
idealnie dopasowanie i naj-
wyższy komfort.

uvex variomatic® uvex supravision® Komfort
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new

uvex sportstyle 804 V

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

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

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

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Właściwości

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

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

Emma Pallant 
Team BMC
Okulary: uvex sportstyle 804

cena: 649,99 PLN*
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new

new

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

uvex sportstyle 803 race V

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

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

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

uvex sportstyle 803 race V small

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

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

*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

Właściwości

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

Soczewki ultralekkich okularów 
sportstyle 803 race V zostały 
przedłużone do góry, dzięki 
czemu niezawodnie chronią przed 
promieniowaniem UVA, UVB i UVC. 
Dodatkowo okulary dostosowują 
się do aktualnych warunków 
oświetleniowych dzięki technologii 
uvex variomatic (S1 - S3).

Właściwości

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

Ultralekki model uvex sportstyle 
803 race V small został specjalnie 
zaprojektowany dla drobniejszych 
w budowie osób. Soczewki zostały 
przedłużone do góry, dzięki 
czemu niezawodnie chronią przed 
promieniowaniem UVA, UVB i UVC. 
Dodatkowo okulary dostosowują 
się do aktualnych warunków 
oświetleniowych dzięki technologii 
uvex variomatic (S1 - S3).

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

** Kolor dostępny do wyprzedania zapasów magazynowych”.

cena: 579,99 PLN*

cena: 579,99 PLN*

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r.
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Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r.

Produkt dostępny tylko w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 30.09.2020 r.

new new

new

new
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white
53/2/062/8801
variomatic® 
smoke (cat. 1 – 3)

black mat
53/2/062/2201
variomatic® 
smoke (cat. 1 – 3)

uvex sportstyle 805 V 

black mat
53/2/005/2201
variomatic®  
smoke (cat. 1 – 3)

uvex sportstyle 706 V

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

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

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Właściwości

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

Modne, a jednocześnie sportowe 
okulary uvex 805 V będą 
idealne do każdej aktywności. 
Automatyczne przyciemnianie 
soczewek od jasnej do ciemnej 
w 25 sekund, doskonale 
dostosowuje się do aktualnych 
warunków oświetlenia. 
Technologia supravision 
dodatkowo zapobiega parowaniu.

Właściwości

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

Wytrzymałe okulary uvex 
sportstyle 706 v są gotowe 
na każdą pogodę. Dzięki 
technologii variomatic, soczewka 
automatycznie zmienia zakres 
transmisji światła od S1 do S3 
w ciągu kilku sekund. Powłoka 
supravision wraz z specjalnie 
zaprojektowanymi otworami 
wentylacyjnym zapewniają 
najwyższy stopień ochrony przed 
parowaniem szyb.

cena: 529,99 PLN*

cena: 479,99 PLN*



Kask: uvex finale light 2.0
Okulary: uvex sportstyle 805 CV
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new

new

88

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

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

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

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

uvex sportstyle 802 V small

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

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

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

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

uvex sportstyle 802 V

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Właściwości

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

Uvex sportstyle 802 v small jest 
zaprojektowany dla każdego, 
ale przede wszystkim dla osób 
o dobrej budowie. Soczewki 
variomatic automatycznie zmieniają 
zabarwienie w reakcji na warunki 
świetlne (S1-S3). Powłoka 
supravision zapobiega zamgleniu 
soczewki. Miękkie noski oraz 
zauszniki sprawiają, że okulary 
zawsze są dobrze dopasowane.

Właściwości

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

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

cena: 449,99 PLN*

cena: 449,99 PLN*



uvex sportstyle 612 vl

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

cena: 299,99 PLN*

black mat

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

purple mat

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

white

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

light blue

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

new

new new new

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

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

grey - rose mat
53/2/064/5301
variomatic® 
smoke (cat. 1 – 3)

uvex sportstyle 806 V 

blue - white mat
53/2/064/4801
variomatic® 
smoke (cat. 1 – 3)

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

*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

Właściwości

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

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

Właściwości

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

cena: 449,99 PLN*
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uvex sportstyle 227 uvex sportstyle 804 Vuvex sportstyle 231

Okulary: uvex sportstyle 228
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uvex sportstyle 707 CV uvex sportstyle 707uvex sportstyle 231

Specjalnie zaprojektowane okulary 
przeciwsłoneczne prezentują niezwykle 
szerokie pole widzenia w porównaniu do 
klasycznych modeli. Elegancki i sportowy 
design stanowi idealny wybór, jeżeli chcesz 
podążać za najnowszymi trendami. Cechą 
charakterystyczną produktu są kolorowe 
soczewki, a jakość oprawek gwarantuje 
trwałość użytkowania. 

Soczewki zaprojektowano tak, aby blokowały 
100% szkodliwego promieniowania. Dostępne 
również w wersji dziecięcej.

nowy trend

trend
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allround

Właściwości

uvex sportstyle 231

Kolekcja uvex allround przezentuje 
nowoczesne rozwiązania łącząc w sobie styl 
i technologię, aby jeszcze bardziej zwiększyć 
komfort i ochronę naszych oczu niezależnie 
od warunków pogodowych. Wybierając nowe 
fasony okularów allround łączymi wszystkie 
najlepsze cechy w jedną całość. Szeroki 
wybór z serii outdoor pozwoli sprostać 
wymaganiom i indywidualnym preferencją. 

Nowoczesny look w okularach uvex 
sportstyle 231 swoim oryginalnym fasonem 
przyciąga wzrok. Bardzo duża soczewka 
zapewnia nieograniczone pole widzenia, 
jednocześnie spełniając funkcję ochronną. 
Miękkie noski i końcówki zauszników 
zwiększają komfort dopasowując się podczas 
każdej jazdy. Ochrona przed szkodliwym 
promieniowaniem UVA, UVB i UVC aż do 
400 nm.
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1

2

31 2Właściwości

uvex sportstyle 231

Wyjątkowo duże cylindrycz-
ne soczewki Revo - opra-
cowane na podstawie tech-
nologii NASA – zapewniają 
widoczność w absolutnie 
najlepszej jakości.

Soczewka odporna na paro-
wanie. Zachowuje przy tym 
w pełni swoje właściwości 
optyczne.

Bez względu na rodzaj zabru-
dzenia, okulary uvex dzięki 
specjalnej powłoce są wyjąt-
kowo łatwe w czyszczeniu.

Cylindryczna soczewka Revo uvex supravision® Easy to clean
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cena: 479,99 PLN*

cena: 419,99 PLN*

newnew

new

newnew

new

new

new

new

new

new

new

uvex sportstyle 227

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

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

yellow - red  
transparent
53/2/066/7316
mirror yellow (cat. 3)

grey - pink mat
53/2/066/5316
mirror pink (cat. 3)

uvex sportstyle 231

white mat
53/2/065/8816
mirror blue (cat. 3)

orange mat
53/2/065/3316
mirror green (cat. 3)

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

grey - black mat
53/2/065/2516
mirror silver (cat. 3)

forest mat
53/2/065/7716
mirror red (cat. 3)

blue - grey mat
53/2/065/4516
mirror blue (cat. 3)

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

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

Właściwości

 · Supravision®

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

Właściwości

 · Supravision®

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

Okulary uvex sportstyle 231 łączą 
wygodę i nowoczesny wygląd. Duża 
soczewka zapewnia maksymalne 
pole widzenia, a technologia 
supravision sprawdzi się przy 
deszczowej pogodzie, dzięki 
powłoce anty-fog. Lustrzane 
soczewki Revo zapewniają 
widoczność o najwyższej jakości.
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cena: 379,99 PLN*new

new new

new

new

new
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uvex sportstyle 228

white - black
53/2/067/8216
mirror red (cat. 3)

mustard - olive mat
53/2/067/3716
mirror silver (cat. 3)

black - mint mat
53/2/067/2716
mirror green (cat. 3)

black mat
53/2/067/2216
mirror blue (cat. 3)

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

*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

Okulary: uvex sportstyle 227

Właściwości

 · Supravision®

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

Okulary uvex sportstyle 228 łączą 
wygodę i najnowsze trendy. Duża 
soczewka zapewni szerokie pole 
widzenia, a technologia supravision 
sprawdzi się przy deszczowej pogodzie, 
dzięki powłoce anty-fog. Regulowane, 
miękkie noski i końcówki zauszników 
zapewnią doskonałe dopasowanie. 
Możliwość zdemontowania dolnej części 
oprawki dla maksymalnej widoczności. 
Dodatkowo liczne otwory ułatwiają 
wentylację powietrza.
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cena: 359,99 PLN*

cena: 299,99 PLN*

newnew

dark grey mat
53/2/040/5516
mirror blue (cat. 3)

black
53/2/040/2216
mirror red (cat. 3)

uvex sportstyle 804

yellow - black
53/2/040/6616
mirror yellow (cat. 3)

white
53/2/040/8816
mirror silver (cat. 3)

uvex sportstyle 115

black mat
53/0/978/2216 
litemirror silver (cat. 3) 
litemirror orange (cat. 1) 
clear (cat. 0)

black mat - yellow
53/0/978/2616 
mirror yellow (cat. 3 
litemirror orange (cat. 1)
clear (cat. 0)

blue mat
53/0/978/4416 
mirror blue (cat. 3) 
litemirror orange (cat. 1) 
clear (cat. 0)

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Właściwości

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

Uvex sportstyle 804 to przede 
wszystkim bardzo nowoczesny 
look. Duża soczewka zapewnia 
maksymalne pole widzenia. 
Technologia supravision sprawdzi 
się przy zmiennej pogodzie. 
Okulary mają system anti-fog.

Właściwości

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

Wystarczy jeden ruch, aby 
wymienieć soczewkę w okularach 
uvex sportstyle 115. Mając 
przy sobie trzy z  dołączonych 
wymiennych soczewek (S0, S1, S3), 
jesteś gotowy na wszystkie warunki 
oświetleniowe. Bezpośrednia 
wentylacja soczewek zapewnia 
odporność na zamglenie, a modne 
kolory wyglądają rewelacyjnie.
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cena: 269,99 PLN*

cena: 269,99 PLN*

newnew

new

newnew

new

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

uvex sportstyle 114

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

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

uvex sportstyle 707

clear
53/2/077/9416
clear (cat. 3)

grey mat - red
53/2/077/5316
mirror silver (cat. 3)

black mat - white
53/2/077/2816
mirror red (cat. 3)

rose met mat
53/2/077/3316
mirror pink (cat. 3)

black mat
53/2/077/2216
mirror silver (cat. 3)

*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

Właściwości

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

Okulary półramkowe z wymiennymi 
soczewkami: uvex sportstyle 114 
wyposażone są w trzy wymienne 
szkła (S0, S1, S3) dzięki czemu 
łatwo i szybko można dopasować 
okulary do stopnia nasłonecznienia. 
Lekkie okulary sprawdzą się 
świetnie w kolarstwie szosowym 
czy bieganiu.

Właściwości

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

Wytrzymała konstrukcja 
półramkowa, miękkie noski 
i końcówki zauszników zapewnią 
doskonałe uczucie komfortu. 
Lustrzane soczewki z wentylacją 
ułatwią cyrkulację powietrza.
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cena: 229,99 PLN*uvex sportstyle 222 Pola

black mat
53/0/980/2250 
polavision®  
litemirror silver (cat. 3)

black mat - red
53/0/980/2330
polavision®  
mirror red (cat. 3)

black green
53/0/980/2770
polavision®  
mirror green (cat. 3)

white
53/0/980/8860
polavision®  
mirror yellow (cat. 3)

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Właściwości

 · Polavision®
 · Elastyczne, miękkie noski
 · Miękkie końcówki zauszników
 · Pasek trzymający okulary
 ·  100 % UVA, UVB, UVC protec-
tion aż do 400 nm

Właściwości

 · Polavision®
 · Miękkie końcówki zauszników
 · Elastyczne, miękkie noski
 ·  100 % UVA, UVB, UVC protec-
tion aż do 400 nm

Uvex sportstyle 222 pola 
to wszechstronne okulary. 
Soczewki polavision pochłaniają 
rozproszone światło i chronią 
oczy przed szkodliwymi 
refleksami, odblaskami i silnym 
słońcem. Są dodatkowo 
wyposażone w pasek trzymający 
okulary, dzięki czemu doskonale 
sprawdzą się w sportach 
wodnych.

uvex sportstyle 225 Pola

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

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

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

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

Uvex sportstyle 225 pola to 
prawdziwie, wszechstronne 
okulary o sportowym wyglądzie. 
Elegancki, matowy design 
okularów to dodatkowy atut.  
Uvex sportstyle 225 pola 
mają pełną ochronę przed 
promieniowaniem UV oraz 
miękkie noski i zauszniki, aby 
zapewnić bezwzględne uczucie 
komfortu. 

cena: 199,99 PLN*

98



new new

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

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

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

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

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

black mat - yellow
53/2/046/2616
mirror yellow (cat. 3) 
litemirror orange (cat. 1) 
clear (cat. 0)

uvex blaze III

uvex sportstyle 211 Pola

white
53/0/618/8850 
polavision® 

smoke (S3)

black
53/0/618/2250 
polavision® 

smoke (S3)

black mat red
53/0/618/2230 
polavision® 

mirror red (S3)

Uvex sportstyle 211 
pola to klasyczny model 
z zaokrogalonymi oprawkami, 
gwarantujący pełną ochronę 
przed promieniowaniem 
słonecznym w każdym zakresie, 
w tym także przed odblaskami. 
Technologia polavision sprawia, 
że okulary te doskonale 
sprawdzą się przy uprawianiu 
sportów wodnych, a także za 
kierownicą.

cena: 199,99 PLN*

cena: 199,99 PLN*

*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

Właściwości

 · Polavision®
 · Elastyczne, miękkie noski
 · Miękkie końcówki zauszników
 · Pasek trzymający okulary
 ·  100 % UVA, UVB, UVC protec-
tion aż do 400 nm

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

Właściwości

 · Elastyczne, miękkie noski
 · Miękkie końcówki zauszników
 · System wymiany szyb
 ·  100 % UVA, UVB, UVC protec-
tion aż do 400 nm
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cena: 199,99 PLN*

cena: 199,99 PLN*
new

newnew newnew

new

new

uvex sportstyle 229

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

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

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

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

uvex sportstyle 706

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

neon yellow mat
53/2/006/6616
litemirror silver (cat. 3)

grey mat - red
53/2/006/5316
mirror silver (cat. 3)

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

olive green mat
53/2/006/7716 
mirror red (cat. 3)

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Właściwości

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

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

Model sportstyle 706 to 
bestseller w swojej klasie. 
Sprawdzona budowa oprawek, 
szerokie pole widzenia, 
dodatkowa wentylacja, komfort 
noszenia i atrakcyjny design 
- wszystko to sprawia, że te 
okulary sportowe sprawdzą się 
w każdych warunkach, również 
w codziennym użytkowaniu. 

Właściwości

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

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

** Kolor dostępny do wyprzedania zapasów magazynowych”.100



cena: 199,99 PLN*

cena: 169,99 PLN*

new new

newuvex sportstyle 311

black mat
53/2/076/2216
mirror silver (cat. 4)

blue mat
53/2/076/4416
mirror silver (cat. 4)

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

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

uvex sportstyle 226

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

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

*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

Właściwości

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

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

Właściwości

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

Niezależnie od tego, czy 
chodzi o wędrówki górskie, 
rowerowe, czy relaks nad 
jeziorem – uvex sportstyle 
226 jest idealny do wszystkich 
zastosowań. Sportowe okulary 
półramkowe chronią oczy przez 
cały czas przed szkodliwym 
promieniowaniem UVA, UVB 
i UVC i wyglądają świetnie.
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cena: 169,99 PLN*

cena: 169,99 PLN*

new newnew

newuvex sportstyle 310

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

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

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

uvex sportstyle 225

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

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

grey - green mat
53/2/025/5716
mirror green (cat. 3)

black mat
5320252216 
litemirror silver (cat. 3)

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Właściwości

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

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

Uvex sportstyle 225 posiadają 
prawdziwie wszechstronny 
wygląd. Eleganckie, matowe 
okulary mają 100% ochrony 
przed promieniowaniem UV oraz 
miękkie noski i zauszniki, aby 
zapewnić bezkompromisowy 
komfort.

Właściwości

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

** Kolor dostępny do wyprzedania zapasów magazynowych”.

white mat**
53/2/025/8816 
litemirror red (S3)
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cena: 129,99 PLN*

black
53/0/613/2216 

litemirror silver (cat. 3)

black red
53/0/613/2213 

mirror red (cat. 3)

uvex sportstyle 211

blue
53/0/613/4416 

mirror yellow (cat. 3)

white black
53/0/613/8216 

litemirror silver (cat. 3)

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

cena: 119,99 PLN*

black mat orange

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

white blue

53/0/606/8416 
mirror blue (S3)

white black

53/0/606/8816 
litemirror silver (S3)

black mat

53/0/606/2210 
smoke (S3)

*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

Właściwości

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

Właściwości

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

Uvex sportstyle 211 przyciąga 
wzrok dzięki swojemu 
charakterystycznemu designowi. 
Wszechstronne sportowe okulary 
niezawodnie chronią przed 
szkodliwym promieniowaniem 
UV we wszystkich czynnościach. 
Dzięki miękkim noskom 
i zausznikom dopasowuje się do 
głowy.
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cena: 99,99 PLN*

SU21A24999B21 

cena: 109,99 PLN*

new

new

newnew newnew

uvex sportstyle 215

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

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

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

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

white black
53/0/617/8216 
litemirror silver (cat. 3)

uvex sportstyle 230

clear blue
53/2/069/4116
mirror blue (cat. 3)

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

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

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

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Właściwości

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

Konstrukcja półramkowa łączy 
się z zausznikami z polimeru: 
uvex sportstyle 215 to prawdziwe 
szerokie okulary o wyrazistym, 
sportowym wyglądzie. Z pełną 
ochroną UV i doskonałym 
dopasowaniem.

Właściwości

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

Model sportstyle 230 to 
prawdziwie wrzechstronne 
okulary o sportowym wyglądzie. 
Oprawka o niezwyklej trwałości. 
Miękkie noski i końcówki 
zauszników zapewnią komfort 
i doskonałe dopasowanie.
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cena: 89,99 PLN*

cena: 89,99 PLN*

new new

new

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

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

uvex sportstyle 223

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

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

uvex sportstyle 204

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

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

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

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

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

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

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

*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

Właściwości

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

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

Właściwości

 · Miękkie końcówki zauszników
 ·  100 % UVA, UVB, UVC protec-
tion aż do 400 nm

Inspirowane okularami 
ochronnymi odznaczają się 
unikalnym designem. Ciekawe 
wersje kolorystyczne trafią 
w zróżnicowane gusta. Pełna 
ochrona przed promieniowaniem 
UV.
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2 31 4

100 %
recycled

Produkcja oprawek 
wykonanych 100% 
z materiału recyklin-
gowego.

Do 55% mniej emisji   
CO2

Dzięki zużyciu 
odnawialnych 
surowców 
recyklingowych jak 
stare sieci rybackie, 
ropa nie jest już 
jednym z surowców 
potrzebnych do 
procesu produkcji 
oprawek.

Wykorzystanie 
starych sieci 
rybackich ze-
branych na dne 
mórz.

Proces czysz-
czenia.

Proces obróbki 
surowego mate-
riału na granulki.
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uvex  
ocean series

sustainability

Wszyscy wiemy jak ważna jest ochrona środowiska 
dlatego nowa seria Uvex ocean series przekształca 
odpady w przedmioty, nadając im nowe życie.
Procesowi recyklingu poddawane są stare sieci 
wędkarskie pozostawione na dnie mórz.

- Oprawki: w 100% z recyklingu sieci rybackich 
- Soczewki uvex polavision®: w 100% biodegradowalne
- Logo i napis: 100% lakiery na bazie wody

- Torba na okulary: 100% Eucalyptus Tencel®
- Bawełniany pasek do gogli: Öko-Tex 100 Standard
- Opakowanie: 100% papier z recyklingu
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cena: 469,99 PLN*

cena: 469,99 PLN*

new newnew

new

new

newnew new

uvex sportstyle ocean Pola

uvex lgl ocean Pola

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

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

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

black mat
53/2/089/2230
polavision® 
mirror red (cat. 3)

black mat
53/2/089/2250
polavision® 
mirror silver (cat. 3)

black mat
53/2/089/2270
polavision® 
mirror green (cat. 3)

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Właściwości

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

Właściwości

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

Wyprodukowane w 100% 
z recyklingu sieci rybackich.

Okulary sportstyle ocean 
P o sportowym wyglądzie 
w technologii polavision, 
pochłaniają rozproszone światło 
i chronią oczy przed szkodliwymi 
refleksami, odblaskami i silnym 
słońcem. 

Wyprodukowane w 100% 
z recyklingu sieci rybackich.

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

Właściwości

uvex lgl 47

Ciesz się słońcem i niezawodną ochroną 
przed promieniami UVA, UVB, UVC aż do 400 
nm.  Nowoczesne, delikatne oprawki nadają 
stylizacji miejskiego szyku.

Lustrzane soczewki sprawiają, że okulary uvex 
lgl 47 to idealny wybór na letnie dni. Klasyczny 
design z  kolorową lustrzaną soczewką tworzy 
ciekawe połączenie mody i technologii.
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1

2

31 2Właściwości

uvex lgl 47

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

Jasne, lustrzane soczewki 
przyciągają wzrok, a dosko-
nałe wykonanie okularów 
uvex lgl 47 gwarantuje naj-
wyższą jakość.

Przyjemny krój i lekkość 
gwarantuje wysoki poziom 
komfortu i swobody.

100 % ochrony Lustrzane soczewki Komfort
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cena: 379,99 PLN*

cena: 269,99 PLN*

new

new

new

newnew

new

new

uvex lgl 45 P

black mat
53/2/071/2250
litemirror silver (cat. 3)

gold
53/2/071/6670
litemirror green (cat. 3)

uvex lgl 45

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

silver mat
53/2/072/5516
mirror blue (cat. 3)

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

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Okulary przeciwsłoneczne typu 
aviator z metalową oprawką 
i lekkim lustrzanym efektem. 

Technologia uvex polavision 
pochłania rozproszone światło 
i chroni przed wszelkimi 
szkodliwymi refleksami.

Właściwości

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

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

Właściwości

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

112



cena: 249,99 PLN*

new

newnew

uvex lgl 43

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

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

grey mat
53/2/048/5516
mirror orange (cat. 3)

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

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

*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

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

Właściwości

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

Okulary: uvex lgl 45
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cena: 249,99 PLN*new

newnew new

uvex lgl 46

rose mat
53/2/073/3316
mirror silver (cat. 3)

havanna mat
53/2/073/6616
litemirror brown  
degradé (cat. 3)

black mat
53/2/073/2216
mirror silver (cat. 3)

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Modne okulary przeciwsłoneczne 
z podwójnym mostkiem 
to prawdziwy hit sezonu. 
Niezawodna ochrona przed 
promieniowaniem UV na każdy 
dzień.

Właściwości

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

Okulary: uvex lgl 47
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cena: 199,99 PLN*

uvex lgl 21

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

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

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

Czy to w mieście, czy na plaży, 
uvex lgl 21 idealnie spełnia swoją 
rolę. Modne kolory i lustrzana 
soczewka sprawiają, że każdy 
wygląda w nich doskonale. 
Dodatkowo niezawodnie chronią  
przed promieniowaniem UVA, 
UVB i UVC.

cena: 199,99 PLN*

new

newnew new

uvex lgl 47

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

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

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

*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

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

Właściwości

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

Właściwości

 ·  100% UVA, UVB, UVC  
protection aż do 400nm
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cena: 199,99 PLN*

cena: 179,99 PLN*

new

uvex lgl 26

uvex lgl 39

black mat blue
53/2/012/2416
mirror blue (cat. 3)

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

black mat red
53/2/012/2316
litemirror brown 
dégradé (cat. 3)

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

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

black mat white
53/2/012/2816
mirror red (cat. 3)

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

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

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

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

Właściwości

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

Właściwości

 ·  100% UVA, UVB, UVC  
protection aż do 400nm
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cena: 159,99 PLN*

cena: 169,99 PLN*

new new

uvex lgl 42

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

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

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

green black mat
53/2/032/7216
mirror green (cat. 3)

uvex lgl 29

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

black mat
53/0/947/2212 
mirror yellow (cat. 3)

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

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

*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

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

Właściwości

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

Piesze wycieczki, zakupy lub 
siatkówka plażowa - uvex lgl 29 
jest wyborem numer 1. Sportowy 
wygląd i pełna lustrzana szyba 
nie tylko świetnie wyglądają, 
ale także chronią w 100% przed 
promieniowaniem UVA, UVB 
i UVC.

Właściwości

 ·  100% UVA, UVB, UVC  
protection aż do 400nm
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kids

Właściwości

uvex sportstyle 512

Stworzona z myślą o specjalnych potrzebach 
dzieci. Kolekcja uvex kids z fasonami 
przyjaznymi dla dzieci. Zadbajmy, aby dzieci 
mogły jak najbezpieczniej spędzać czas na 
świerzym powietrzu. Okulary z serii kids 
posiadają wysoką ochroną przed silnym 
światłem i refleksami.

Super trend w sportowym stylu nawet dla 
najmłodszych: nowy uvex sportstyle 512.

Okulary przeciwsłoneczne, które zachwycają 
atrakcyjnym kształtem, lustrzaną soczewką, 
a także niezawodną ochroną przed UVA, UVB 
i UVC aż do 400 nm. Unikalny, wytrzymały 
model dostępny w wielu kolorach.
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1 2Właściwości

uvex sportstyle 512

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

Miękka i elastyczna ramka 
zapewnia doskonałe 
dopasowanie do głowy 
dziecka.

Dołączony pasek sprawia, 
że okulary są zabezpieczone 
przed spadnięciem, co chroni 
je przed uszkodzeniami 
i zgubieniem.

100 % ochrony Elastyczna ramka Pasek
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cena: 84,99 PLN*

cena: 84,99 PLN*

uvex sportstyle 510

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

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

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

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

uvex sportstyle 507

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

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

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

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

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

Wysokiej jakości ochrona 
przeciwsłoneczna dla 
najmłodszych: uvex sportstyle 
510 niezawodnie chroni dzieci 
przed promieniami UV. Rama 
wykonana jest w całości 
z elastycznego materiału, który 
przylega delikatnie do głowy i nie 
jest podatny na uszkodzenia,  jeśli 
zdarzy się, że okulary słoneczne 
wylądują na ziemi.

Właściwości

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

Właściwości

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

Uvex sportstyle 507 to sportowe 
okulary przeciwsłoneczne dla 
dzieci w wyjątkowych kolorach. 
Rama jest elastyczna, dzięki 
czemu łatwo wytrzymuje upadki. 
Soczewka litemirror skutecznie 
chroni przed dużym natężeniem 
słonecznym  i promieniami UVA, 
UVB i UVC. Okulary wyposażone 
są w pasek, zapewniający jeszcze 
większe wsparcie i wygodę.
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cena: 84,99 PLN*

Okulary: uvex sportstyle 508

uvex sportstyle 508

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

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

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

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

*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

Z uvex sportstyle 508 dzieci 
są dobrze przygotowane na 
lato. Okulary przeciwsłoneczne 
nie tylko przekonują stylowymi 
kolorami i modnymi soczewkami 
litemirror, ale przede wszystkim 
100% ochroną przed 
promieniowaniem UVA, UVB 
i UVC.

Właściwości

 · Pasek trzymający okulary
 ·  100 % UVA, UVB, UVC  
protection aż do 400 nm
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cena: 84,99 PLN*

new

new

newnewnew

Okulary: uvex sportstyle 
512

122

uvex sportstyle 512

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

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

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

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

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
  = Nowy model

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

Właściwości

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



53/9/084/2201

53/9/007/0001
uvex sportstyle 224

53/9/097/2202

53/9/148/0001

53/9/136/2200

uvex etui miękkie

uvex woreczek na okulary

uvex etui sztywne

uvex etui usztywniane

akcesoria

*Rekomendowana cena detaliczna   = Nowy kolor  
  = Nowy model

wkładka korekcyjna

cena: 44,99 PLN*

cena: 7,99 PLN*cena: 44,99 PLN*

cena: 44,99 PLN*

cena: 49,99 PLN*
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uvex polavision®

uvex supravision®

uvex variomatic®

uvex colorvision®

technologie

 · Polaryzacja redukuje odblaski 
i refleksy.

 · Filtr polaryzacyjny wbudowany 
wewnątrz polikarbonowej 
szyby chroni oczy przed 
nadwyrężającym je światłem. 
Polaryzacyjna powłoka 
zamienia uciążliwe dla oka 
refleksy w przyjemne światło.

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

Soczewka uvex variomatic 
automatycznie reaguje na 
naturalne warunki świetlne. 
Osiąga transmisję od 8 do 100% 
(S0–3) lub od 9 do 78% (S1–3).

 · automatyczne zabarwienie
 · 100% ochrona przed 
promieniowaniem UVA, UVB, 
UVC

 · przyciemnienie w 25 sekund
 · trzy poziomy ochrony (S0–3 
i S1–3)

 · Trzy innowacyjne kolorowe filtry 

soczewek uvex
 · zapewniają unikalny kontrast 
i idealną wizję. Okulary można 
dzięki temu dostosować do 
każdych warunków. 

 · wzmocnienie kontrastu
 · maksymalna percepcja kolorów
 · 100% ochrona przed 
promieniowaniem UVA, UVB, 
UVC

No coating uvex supravision® coating

Automatic self-tinting

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

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

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

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

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

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

clear (cat. 0)

smoke (cat. 0 – 3)

smoke (cat. 1 – 3)

litemirror red (cat. 1 – 3)

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

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

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

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

 uvex polavision®

mirror // litemirror

basic

uvex variomatic® 

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

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

mirror champagne (cat. 3)

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

 uvex colorvision®

uvex colorvision®

variomatic® 

variomatic® 
litemirror

80 – 100 %
cat. 1

18 – 80 %
cat. 1 – 2

8 – 18 %
cat. 3

3 – 8 %
cat. 4

uvex colorvision® variomatic®

Łatwe w utrzymaniu czystości

technologie

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

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

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

Widoczność bez 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% poprawność 
optyczną.

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

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

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

Wszystkie szyby potraktowano 
specjalną powłoką, która chroni 
zewnętrzną część szkieł od 
zarysowań i uszkodzeń (za 
wyłączeniem szyb lustrzanych), 
nie zniekształcając jednocze-
śnie obrazu – zgodnie z normą 
EN ISO 12312-1.

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

Miękkie noski i końcówki 
zauszników gwarantują komfor-
towe użytkowanie. Plastyczne 
części możemy formować 

wedle potrzeb, co uniemożliwia 
ześlizgnięcie się okularów.

Curve 10 Direct lens ventilation

System wymiany szyb

Decentered lens technology

Odporny na zarysowania i stłuczenia

Ochrona UVMiękkie noski i końcówki  
zauszników

lens types
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Light condition

Filter category

Transmission

medium bright //  
brightlow light bright glare* 
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43-374 Buczkowice 
ul. Bielska 1124 

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

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

CENY PODANE W KATALOGU SĄ REKOMENDOWANYMI CENAMI DETALICZNYMI.

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

UVEX – oficjalny dostawca sprzętu do Międzynarodowych Reprezentacji.

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

Marcin Rudnicki

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

woj. mazowieckie pd.
woj. łódzkie

woj. lubelskie
woj. świętokrzyskie

Janusz Kos

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

Łukasz Hola
UVEX Brand Manager

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

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

Daniel Brzazgoń

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

Renata Babrzyńska
UVEX Brand Assistant

tel. 695 885 275 
r.babrzynska@larix.com.pl

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

Rafał Chojnacki

tel. +48 695 584 020
r.chojnacki@larix.com.pl

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


