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Peter Prevc
Zdobywca Pucharu
Świata w skokach
narciarskich w sezonie
2015/2016
Zwycięzca Turnieju
Czterech Skoczni
w sezonie
2015/2016
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protecting people „ochrona ludzi” jest
główną misją marki
uvex. Jest naszym
celem i motywacją.

protecting
people
Uvex jest wiodącym
producentem sprzętu
ochronnego
z globalnym
doświadczeniem
produkcyjnym.
Nowoczesne technologie
i rozwiązania. Zorientowane
na klienta usługi i serwis
posprzedażowy. Zgodnie
z naszym strategicznym
pojęciem bezpieczeństwa
rozwijamy produkcję
najwyższej jakości
sprzętu i serwisu dla
bezpieczeństwa i ochrony
osób pracujących, jak i tych
aktywnie wypoczywających.

„Made in uvex“ to nasze
potwierdzenie jakości.
Jakość rozumiana
zarówno jako produkt, jak
i ludzie tworzący produkt.
Nasza uwaga
skupiona jest więc na
ludziach tworzących
i identyfikujących się
z marką, począwszy od
pracowników firmy, poprzez
partnerów na naszych
odbiorcach kończąc.
Pracujemy w celu
zrównoważenia gospodarki,
ekologii i zaangażowania
społecznego, zgodnie
z filozofią: biznes
to ludzie.
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Filozofia naszej
technologii opiera się na
trzech prostych zasadach:
zoptymalizowanej
ochronie, doskonałemu
dopasowaniu oraz
możliwe jak najwyższym
komforcie.

technologie
kasków
ochrona//dopasowanie//komfort
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[testowane pod kątem norm | testowane pod kątem bezpieczeństwa]

Gwarancja bezpieczeństwa
Każdy, kto nosi zimowy kask
uvex jeździ bezpiecznie.
Ponieważ każdy z naszych
kasków zimowych przechodzi
rygorystyczne próby w centrum testowym uvex.
Dzięki temu możemy zagwarantować wysoką jakość
i funkcjonalność naszych
kasków. Jednocześnie, nasze
procedury testowe pomagają
rozwijać idee kasków jutra
Uvex.

normy kasków narciarskich

Europejska
standaryzacja

normy kasków rowerowych

normy kasków wspinaczkowych

Dowiedz się
więcej na:
www.tuv.com

Amerykańska
standaryzacja

Plus GS tested

[materiały skorupy]

materiał zewnętrzny

inmould

PC

hardshell

CFK

hardshell

ABS

+technologie

Wzmocniona polikarbonowa

Polimer wzmocniony włóknem

Wysoce efektywna ochrona

Innowacyjny, niezwykle lekki

skorupa. Podwójny inmould dla

węglowym dla najwyższych

głowy, przewidziana

i bezpieczny polimer

dla technologii hardshell.

w konstrukcji hardshell.

dodatkowej ochrony dolnej części modeli o najniższej wadze.
głowy.

materiał wewnętrzny
EPS

hardshell // inmould // hybrid
Materiał zawiera liczne mikroskopijne kanały, które absorbują
siłę uderzenia.
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hardshell // hybrid
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[konstrukcja skorupy]

[technologia hardshell]
Zewnętrzna warstwa kasku kształtowana

Trwała powłoka zewnętrzna

jest na prasie i nakładana na piankę EPS
(siła nacisku prasy łącząca piankę z warstwą
zewnętrzną to 420 ton).
Takie połączenie – odporna na uderzenia
zewnętrzna skorupa, oraz amortyzujące
uderzenia wnętrze, zapewnia maksymalną
ochronę.

Wewnętrzna powłoka EPS

[technologia hybrid]
Zewnętrzna powłoka

Łączy konstrukcję hardshell z konstrukcją

w konstrukcji Hardshell

inmould. Dzięki temu otrzymujemy kask
w najbezpieczniejszej skorupie, wzbogacony
o dodatkowe kanały wentylacyjne, dla

Wewnętrzna powłoka EPS

zapewnienia optymalnej temperatury głowy.

Warstwa inmould

[technologia inmould]
Pianka EPS (wysokiej jakości polistyren)
wstrzykiwana jest do odpornej na wstrząsy,
polikarbonowej skorupy. W efekcie powstaje
lekka i bardzo stabilna konstrukcja.

Wewnętrzna powłoka EPS
wstrzykiwana jest do
polikarbonowej skorupy.
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[Boa®]
BOA - światowej klasy system zapięć, który zrewolucjonizował
rynek obuwia snowboardowego, został wprowadzony przez Uvex,
jako system regulacji w kaskach narciarskich. Kask z systemem
BOA umożliwia większą elastyczność i dopasowanie jego rozmiaru

High-tech partnership

do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika.

with Boa® Technology Inc.

Elastyczne, poliamidowe
linki, umiejscowione po
trzech stronach kasku,
zapewniają optymalne
dopasowanie
do każdego
kształtu głowy.

Pokrętło umiejscowione
z tyłu kasku daje
możliwość precyzyjnego
dopasowania, co do
milimetra (1 klik = 1 mm).

Bezpieczne dopasowanie za pomocą pokrętła
zapadkowego.

[uvex IAS | uvex IAS 3D]
Kask, by spełniać swoje pod-

Regulacja szerokości
uvex IAS // uvex IAS 3D

stawowe funkcje, musi być
idealnie dopasowany zarówno
w obwodzie, jak i głębokości
osadzenia na głowie.
Systemy IAS oraz IAS 3D

Możliwość dopasowania

pozwalają na optymalną

do różnych rozmiarów głowy.

regulację.

Regulacja wysokości
uvex IAS 3D

Możliwość dopasowania
do indywidualnego
kształtu głowy.
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[rozmiary skorup]

obwód głowy
[w cm]

46

47

obwód
głowy

48

49

{

50

51

52

53

54

55

56

57 58 59 60 61

perfekcyjne

dopasowanie

}

62 63 64

kształt
głowy

[systemy regulacji]
Systemy IAS, IAS 3D, BOA oraz octo+ zapewniają
maksymalne dopasowanie kasku do obwodu głowy.
Jednym ruchem z milimetrową precyzją dostosujemy
rozmiar do naszych potrzeb, a dzięki różnym rodzajom
systemu IAS, dopasujemy nawet głębokość osadzenia
kasku na głowie.

W ramach jednego obwodu głowy

różne kształty.

Indywidualne dopasowanie dzięki systemom regulacji uvex.

[monomatic]
Zamek blokujący, który pozwala na wielostopniową regulację,
za pomocą jednej ręki.
Chroni przed przypadkowym odpięciem,
czy obróceniem w razie upadku. Pasek
wyposażony w przyjemną dla twarzy wyściółkę,
która nie uciska szyi.
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[systemy regulacji]

Kaski

uvex octo+

Boa®

uvex IAS 3D

uvex IAS

uvex JAKK+ octo+

uvex p2us

uvex p1us 2.0

uvex jimm octo+

uvex p.8000 tour

uvex hlmt p1us pro
chrome LTD

uvex gamma

uvex JAKK+

uvex oversize

uvex jimm

uvex hlmt 400 visor

uvex hlmt 500 visor
chrome LTD

uvex hlmt 400 visor style
uvex hlmt 300 visor vario

uvex hlmt 500 visor

uvex hlmt 300 visor

uvex hlmt 200 visor

uvex hlmt 300 visor
chrome LTD
uvex junior visor pro
uvex airwing 2 pro
uvex airwing 2

x

x

x
x

x

+++
+++

+++
+++

++
++

++
++

Regulacja szerokości
Regulacja wysokości
Precyzja
Komfort

- dopasowanie do
każdego kształtu
głowy
- automatyczna
regulacja
- brak pokrętła regulacji
- technologia +
- optymalna wentylacja

- najlepszy na rynku
system dopasowania
- precyzyjny

- optymalne dopaso-

- optymalne dopaso-

wanie bez względu na
rozmiar i kształt głowy

wanie bez względu na
rozmiar i kształt głowy

- ekstremalnie lekki

- regulacja szerokości

- regulacja szerokości

- idealny rozkład nacisku

- dodatkowo regulacja

- łatwy w użyciu, nawet

- łatwy w użyciu, nawet
w rękawiczkach

wysokości

w rękawiczkach

- łatwy w użyciu, nawet
w rękawiczkach

- Made in Germany
- patent uvex

kaski // technologie // komfort

[system wentylacji]

Otwory wentylacyjne
umieszczone z przodu

Otwory wentylacyjne zapewniają optymalną cyrkulację
powietrza, redukując ciepło
wewnątrz kasku. Kanały
wentylacyjne zostały zapro-

kasku zasysają powietrze do
wbudowanych w kask kanałów
wentylacyjnych.

Zamykany system

jektowane w ten sposób, by

wentylacji

wpuszczać zimne powietrze

daje możliwość utrzymywania

pod skorupę, a odprowadzać
ciepłe na zewnątrz.

optymalnej temperatury wewnątrz kasku – odpowiedniego
chłodzenia lub utrzymywania
ciepła w zależności od temperatury na stoku.

Otwory wylotowe
skutecznie odprowadzają

ciepłe powietrze na zewnątrz.

12

race
collection

KAMIL
STOCH
(skoki narciarskie)

foto:Monika Hojnisz

foto:PZPN

Uvex oficialny
partner PZN

foto:PZPN

MONIKA
HOJNISZ
(biathlon)

KAROLINA
RIEMEN-ŻEREBECKA
(skicross)
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Wide panorama
Wyjątkowo szeroka i super płaska
konstrukcja ramki zaprojektowana dla

Extra szerokie

extremalnie szerokiego pola widzenia.

pole widzenia

Oczy widzą środowisko jeszcze barStandardowe

dziej wszechstronnie i intensywnie.

pole widzenia

Antifog
Technologia Supravision®
zapewnia ochronę przed
parowaniem szyb.

Perfect fit
System obrotowy na ramce

Full mirror lens

gogli zapewnia doskonałe

Lustrzana powłoka redukuje

przyleganie do twarzy,

i rozprasza oślepiające świa-

lepszą ochronę oraz

tło oraz chroni przed ostrym

doskonałe właściwości

słońcem.

aerodynamiczne.
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Takie gogle to wielka
różnica. Innowacyjna
konstrukcja łączy się
z najnowszą technologią.
Wszystko dla
spektakularnego
efektu szerokiego pola
widzenia w najwyższej
jakości oraz poprawionej
aerodynamice.
System obrotowy na
ramce oraz jej
zoptymalizowane kontury
sprawiają, że gogle są
jeszcze lepiej dopasowane
do kasku.
Stworzone dla zwiększenia
swobody oraz zmniejszenia
oporów powietrza nawet
przy największych
prędkościach.

Powłoka uvex supravision®
chroni przed pernamentnym
parowaniem soczewek.
Gogle uvex Contest
są dostępne w dwóch
wersjach. uvex Contest FM
z technologią full mirror
lens, która chroni przed
rozproszonym, odbitym
i ostrym światłem
słonecznym
Uvex Contest
z soczewkami lasergold
zwiększają kontrast oraz
poprawiają widoczność
w złych warunkach
atmosfertcznych.
Gogle Uvex Contest
udowadniają jak dobre
mogą być gogle.

Best
in sight.
uvex contest collection
uvex contest
lasergold lens
strona 17
uvex contest FM
full mirror lens
strona 66
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Dominik
Paris

developed
with champions.

Victor MuffatJeandet

uvex contest gogle

Cel przy projektowaniu gogli
uvex Contest był jasny od samego początku: gogle uvex Contest
będą stanowić nowy poziom
optyki sportowej. Do osiągnięcia tego celu nasi inżynierowie
połączyli doświadczenie swoje
oraz najlepszych narciarzy na
świecie.
Przy tworzeniu gogli uvex Contest
zespoł inżynierów Uvex ściśle
współpracował z sportowcami
z czołówki Pucharu Świata takimi
jak: Dominik Paris, Max Franz
Victor Muffat-Jeandet.
Na wspólnych warsztatch sportowcy przekazali swoje uwagi oraz
oczekiwania wobec nowych gogli,
zwracając szczegółną uwagę na
fakt wykorzystania gogli w eks-
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tremalnych warunkach. Dzięki
temu inżynierowie zdobyli cenne
informacje które wykorzystano
w procesie tworzenia prototypów
oraz ich doskonalenia w kolejnych
testach.
Inni sportowcy włączeni w proces
projektowania tacy jak Mistrz
olimpijski Eric Frenzel wspominali
również o możliwości wykorzystania gogli uvex Contest w kombinacji Norweskiej.
„Ścisła współpraca przy tworzeniu nowych gogli to nie tylko
dobra zabawa” mówi Hannes
Reichelt, mistrz Świata w super
gigancie z Austrii. „Dzięki uvex
możemy zyskać przewagę w następnym wyścigu.”

Max
Franz

gogle race

uvex contest

WI17A2499B18
PLN**

cena:

499,90

cena:

399,90

[lasergold lite]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· supravision®

·· pojedyncza, welurowa pianka

·· technologia decentered lens

·· membrana klimatyczna

·· podwójne, cylindryczne szyby

·· antypoślizgowy silikon na

·· easy to clean

gumie gogli

white mat

black mat

55.0.132.1029

55.0.132.2029

lasergold lite

lasergold lite

clear (S1)

clear (S1)

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.03.2017 r.
gogle race

uvex downhill 2000 race

WI17A1999B18
PLN**

[lasergold lite]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100 % UVA, UVB, UVC

·· supravision®

·· pojedyncza, welurowa pianka

·· podwójne, sferyczne szyby

·· piankowa membrana

·· technologia decentered lens

white mat

black mat

55.0.112.1029

55.0.112.2029

lasergold lite

lasergold lite

clear (S1)

clear (S1)

**rekomendowana cena detaliczna
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gogle race

uvex downhill 2000 S race

WI17A1999B18
PLN**

cena:

399,90

cena:

319,90

[lasergold lite]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

100% UVA, UVB, UVC

·· supravision®

·· pojedyncza, welurowa pianka

·· podwójne, sferyczne szyby

·· membrana klimatyczna

·· technologia decentered lens

black mat

white mat

55.0.439.2029

55.0.439.1029

lasergold lite

lasergold lite

clear (S1)

clear (S1)

gogle race

uvex fire race
[lasergold lite]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· supravision®

·· pojedyncza pianka

·· podwójne, cylindryczne szyby

·· piankowa membrana

·· easy to clean

·· antypoślizgowy silikon na gumie

black mat

white mat

55.0.507.2329

55.0.507.1129

lasergold lite

lasergold lite

clear (S1)

clear (S1)
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**rekomendowana cena detaliczna

WI17A1599B18
PLN**

kaski race

uvex race 3 carbon

cena:

OCHRONA

DOPASOWANIE

KOMFORT

·· technologia carbon

·· 2 rozmiary skorupy

·· antyalergiczna wyściółka

·· spełnia nowe wymogi FIS

·· monomatic

·· waga od 430 g

WI17A22999B18
PLN**

4499,00

REKOMENDOWANE

·· normy: EN 1077 A /
ASTM F 2040 / TÜV GS

uvex contest
55.0.132.1029

white
56.6.158.1003
53-54 cm

56.6.158.1004
55-56 cm

56.6.158.1005
56-57 cm

56.6.158.1006
58-59 cm

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.03.2017 r.
kaski race

uvex JAKK+ sl

cena:

OCHRONA

DOPASOWANIE

KOMFORT

·· technologia +

·· 2 rozmiary skorupy

·· system wentylacji

·· normy: EN 1077 B /

·· sytem IAS 3D

·· zapięcie do gogli

·· system FAS

·· natural sound system

·· monomatic

·· wyjmowane nauszniki

TÜV GS

WI17A5499B18
PLN**

1099,90

REKOMENDOWANE

·· wyjmowana, antyalergiczna
wyściółka
·· garda w zestawie

uvex contest
55.0.132.1029

black mat
56.6.220.2005
55-59 cm

56.6.220.2007
59-62 cm

GARDA

white mat

white

56.6.220.1005

56.9.220. 1001

55-59 cm

56.6.220.1007
59-62 cm

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.03.2017 r.

**rekomendowana cena detaliczna
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kaski race

uvex race+

cena:

OCHRONA

DOPASOWANIE

KOMFORT

·· technologia +

·· 3 rozmiary skorupy

·· antyalergiczna wyściółka

WI17A3999B18
PLN**

799,90

PODGLĄD

·· technologia hardshell

·· możliwość montażu gardy

·· zgodny z nowymi normami

·· waga od 430 g

FIS normy: EN 1077 A /
·· ASTM F 2040 / TÜV GS

GARDA
black
56.9.171.2201

cobalt-white mat
56.6.172.4203
53-54 cm

56.6.172.4204
55-56 cm

56.6.172.4205
56-57 cm

56.6.172.4206
58-59 cm

56.6.172.4207
59-60 cm

all black*

all white

black-white mat

lime-cobalt mat

56.6.172.2103

56.6.172.1103

56.6.172.2303

56.6.172.6403

pink-white mat
56.6.172.9003

53-54 cm

53-54 cm

53-54 cm

53-54 cm

53-54 cm

56.6.172.2104

56.6.172.1104

56.6.172.2304

56.6.172.6404

56.6.172.9004

55-56 cm

55-56 cm

55-56 cm

55-56 cm

55-56 cm

56.6.172.2105

56.6.172.1105

56.6.172.2305

56.6.172.6405

56.6.172.9005

56-57 cm

56-57 cm

56-57 cm

56-57 cm

56-57 cm

56.6.172.2106

56.6.172.1106

56.6.172.2306

56.6.172.6406

58-59 cm

58-59 cm

58-59 cm

58-59 cm

56.6.172. 2107

56.6.172.1107

56.6.172.2307

56.6.172.6407

59-60 cm

59-60 cm

59-60 cm

59-60 cm

56.6.172. 2108

56.6.172.1108

60-61 cm

60-61 cm

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.03.2017 r.
*Kolor dostępny do wyczerpania stanów magazynowych.
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**rekomendowana cena detaliczna

Eric Frenzel
kombinacja
norweska

Felix Wiemers
freeride

Max Franz
narciarstwo alpejskie

21

Photographer: © Michael Neumann

Photographer: © Dominic Ebenbichler
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Photographer: © Michael Neumann

kaski
chrome
visor
ski mountaineering
core
all - mountain
junior // kids
23

Zobacz wszystkie produkty
z serii Uvex iconic

24

uvex p1us pro

uvex hlmt 500

chrome LTD

visor chrome LTD

strona 27

strona 26

uvex hlmt 300

uvex downhill

visor chrome LTD

2000 chrome

strona 26

strona 27

iconic
For a polished
performance.
Przyciągająca wzrok seria uvex
iconic łączy ze sobą olśniewający chromowy designe z przełamującymi bariery technologiami
Uvex.
25

kaski chrome

uvex hlmt 500 visor chrome LTD

cena:

WI17A7599B18
PLN**

1499,90

[lasergold lite]
OCHRONA

DOPASOWANIE

KOMFORT

WIZJER

·· technologia hardshell

·· 2 rozmiary skorupy

·· wyjmowane nauszniki

·· litemirror silver /

·· normy: EN 1077 B /

·· system regulacji IAS 3D

·· antyalergiczna wyściółka

·· system FAS

·· zamykany system wentylacji

TÜV GS

lasergold lite (S3)
·· antifog

·· monomatic

green
56.6.212.7905
55-59 cm

56.6.212.7907
59-62 cm

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.03.2017 r.
kaski chrome

uvex hlmt 300 visor chrome LTD

cena:

WI17A7599B18
PLN**

1499,90

[lasergold lite]
OCHRONA

DOPASOWANIE

KOMFORT

WIZJER

·· technologia hardshell

·· 3 rozmiary skorupy

·· zamykany system wntylacji

·· litemirror silver /

·· normy: EN 1077 B /

·· system regulacji IAS

·· wyjmowana antyalergiczna

TÜV GS

·· system FAS
·· monomatic

wyściółka

lasergold lite (S3)
·· antifog

·· waga od 580g

silver
56.6.214.1905
55-58cm

56.6.214.1906
57-59 cm

56.6.214.1907
60-61 cm

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.03.2017 r.
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**rekomendowana cena detaliczna

kaski chrome

uvex p1us pro chrome LTD

cena:

OCHRONA

DOPASOWANIE

KOMFORT

·· technologia +

·· 2 rozmiary skorupy

·· zamykany system wentylacji

·· technologia hardshell

·· sytem IAS 3D

·· zapięcie do gogli

·· normy: EN 1077 B /

·· system FAS

·· natural sound system

·· monomatic

·· wyjmowana, antyalergiczna

TÜV GS

WI17A5499B18
PLN**

1099,90

REKOMENDOWANE

wyściółka
·· waga od 410g
uvex downhill 2000 FM chrome
55.0.112.4026

blue
56.6.210.5905
55-59 cm

56.6.210.5907
59-62 cm

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.03.2017 r.
gogle chrome M50

uvex downhill 2000 FM chrome

cena:

WI17A3999B18
PLN**

799,90

[full mirror]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· supravision®

·· pojedyncza welurowa pianka

·· technologia decentered lens

·· membrana klimatyczna

·· podwójne, cylindryczne szyby

·· antypoślizgowy pasek na
gumie

blue chrome
55.0.112.4026
mirror blue
clear (S2)

green chrome

yellow chrome

55.0.112.7126

55.0.112.6026

mirror green

mirror yellow

clear (S3)

clear (S3)

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.03.2017 r.
**rekomendowana cena detaliczna

27

aiming
for
perfection.
Dla użytkowników, którzy oczekują perfekcji.
Kask uvex hlmt 500 to oszałamiające
połączenie trendów i technologii.
Dostępny w trzech kolorach,
wszystkie z lustrzanym wizjerem.

28

kaski visor

uvex hlmt 300 visor vario

cena:

WI17A6499B18
PLN**

1299,90

[variomatic®]
OCHRONA

DOPASOWANIE

KOMFORT

WIZJER

·· technologia hardshell

·· 2 rozmiary skorupy

·· zamykany system wentylacji

·· szyba pojedyncza

·· normy: EN 1077 B / TÜV GS

·· system regulacji IAS

·· wyjmowane nauszniki

·· variomatic® /

·· system FAS

·· wyjmowana, antyalergiczna

·· litemirror blue (S1-3)

wyściółka

·· monomatic

·· waga od 580g

white mat
56.6.203.1004
53-56 cm

56.6.203.1005
55-58 cm

56.6.203.1006

black mat

57-59 cm

56.6.203.2204

56.6.203.1007

53-56 cm

60-61 cm

56.6.203.2205
55-58 cm

56.6.203.2206
57-59 cm

56.6.203.2207
60-61 cm

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.03.2017 r.
kaski visor

uvex hlmt 500 visor

cena:

WI17A5799B18
PLN**

1149,90

[lasergold lite]
OCHRONA

DOPASOWANIE

KOMFORT

WIZJER

·· technologia hardshell

·· 2 rozmiary skorupy

·· zamykany system wentylacji

·· litemirror silver /

·· normy: EN 1077 B /

·· system regulacji IAS 3D

·· wyjmowane nauszniki

·· system FAS

·· antyalergiczna wyściółka

TÜV GS

lasergold lite (S2)
·· litemirror orange /
lasergold lite (S1)

·· monomatic

·· antifog
PODGLĄD

orange mat

white mat

56.6.213.8005

56.6.213.1005

gun-lime mat
56.6.213.5605

55-59 cm

55-59 cm

55-59 cm

56.6.213.8007

56.6.213.1007

56.6.213.5607

59-62 cm

59-62 cm

59-62 cm

litemirror orange /
lasergold lite (S1)

litemirror silver /
lasergold lite (S2)

litemirror orange /
lasergold lite (S1)

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.03.2017 r.
**rekomendowana cena detaliczna
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kaski visor

uvex hlmt 300 visor

WI17A4349B18
PLN**

869,90

cena:

[lasergold lite]
OCHRONA

DOPASOWANIE

KOMFORT

WIZJER

·· technologia hardshell

·· system regulacji IAS

·· zamykany system wentylacji

·· litemirror silver /

·· normy: EN 1077 B / TÜV GS

·· 2 rozmiary skorupy

·· wyjmowane nauszniki

·· monomatic

·· wyjmowana, antyalergiczna

lasergold lite (S3)

wyściółka

·· system FAS

·· natural sound system
·· waga od 580g

navyblue mat

black mat

white mat

grey-orange mat

56.6.162.4005

56.6.162.2205

56.6.162.1205

56.6.162.5805

red mat*
56.6.162.3005

55-58 cm

55-58 cm

55-58 cm

55-58 cm

55-58 cm

56.6.162.4006

56.6.162.2206

56.6.162.1206

56.6.162.5806

56.6.162.3006

57-59 cm

57-59 cm

57-59 cm

57-59 cm

57-59 cm

56.6.162.4007

56.6.162.2207

56.6.162.1207

56.6.162.5807

56.6.162.3007

60-61 cm

60-61 cm

60-61 cm

60-61 cm

60-61 cm

*Kolor dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.03.2017 r.
kaski visor

uvex hlmt 200 visor

cena:

WI17A4149B18
PLN**

829,90

[lasergold lite]
OCHRONA

DOPASOWANIE

KOMFORT

WIZJER

·· technologia inmould

·· system regulacji IAS 3D

·· zamykany system wentylacji

·· litemirror silver /

·· normy: EN 1077 B / TÜV GS

·· 2 rozmiary skorupy

·· wyjmowane nauszniki

·· monomatic

·· wyjmowana, antyalergiczna

·· system FAS

lasergold lite (S3)

wyściółka
·· natural sound system
·· waga od 590g

white mat
56.6.176.1105
55-58 cm

56.6.176.1107
58-62 cm

black mat
56.6.176.4405
55-58 cm

56.6.176.4407
58-62 cm

30

**rekomendowana cena detaliczna

kaski visor

uvex hlmt 400 visor style

cena:

WI17A3999B18
PLN**

799,90

[lasergold lite]
OCHRONA

DOPASOWANIE

KOMFORT

WIZJER

·· technologia inmould

·· 2 rozmiary skorupy

·· zamykany system wentylacji

·· litemirror silver /

·· normy: EN 1077 B /

·· system regulacji IAS 3D

·· wyjmowane nauszniki

·· system FAS

·· wyjmowana antyalergiczna

TÜV GS

lasergold lite (S2)
·· litemirror rainbow /
lasergold lite (S2)

wyściółka

·· monomatic

·· antifog

·· waga od 580g
·· ochrona nosa

PODGLĄD

navyblue mat

black mat

56.6.215.4005
53-58 cm

56.6.215.4007
58-61 cm

litemirror rainbow /
lasergold lite (S2)

white mat

56.6.215.2005

56.6.215.1005

53-58 cm

53-58 cm

56.6.215.2007

56.6.215.1007

58-61 cm

58-61 cm

litemirror silver /
lasergold lite (S2)

litemirror silver /
lasergold lite (S2)

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.03.2017 r.
kaski visor

uvex hlmt 400 visor

cena:

WI17A3499B18
PLN**

699,90

[lasergold lite]
OCHRONA

DOPASOWANIE

KOMFORT

WIZJER

·· technologia inmould

·· 2 rozmiary skorupy

·· zamykany system wntylacji

·· litemirror silver /

·· normy: EN 1077 B /

·· system regulacji IAS 3D

·· wyjmowane nauszniki

·· system FAS

·· wyjmowana antyalergiczna

TÜV GS

·· monomatic

lasergold lite (S2)
·· antifog

wyściółka

black
56.6.217.2005
53-58 cm

56.6.217.2007
58-61 cm

white
56.6.217.1005
53-58 cm

56.6.217.1007
58-61 cm

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.03.2017 r.
**rekomendowana cena detaliczna
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on tour with

comformance
Skiturowy kask uvex p.8000 tour
to połączenie komfortu i wydajności.
Bardzo lekki, doskonale wentylowany oraz precyzyjnie dopasowany,
dzięki regulacji rozmiaru Boa®. Kask wyposażony dodatkowo
w system RECCO® , umożliwiający odnalezienie ofiar lawin.
Model spełniający normy bezpieczeństwa dla kasków skiturowych
(EN 12492), rowerowych (EN 1078) oraz narciarskich (EN 1077 B).

32

kaski ski mountaineering

uvex p.8000 tour

cena:

OCHRONA

DOPASOWANIE

KOMFORT

·· technologia double inmould

·· 1 rozmiar skorupy

·· system wentylacji

·· normy: EN 1077 B /

·· system regulacji Boa®

·· zapięcie do gogli

EN 1078 / EN 12492 /

·· system FAS

·· wyjmowane nauszniki

TÜV GS / UIAA 106

·· monomatic

·· wyjmowana, antyalergiczna,

WI17A3249B18
PLN**

649,90

ultralekka wyściółka

·· system RECCO®

·· natural sound system
·· przystosowany pod czołówkę
·· waga od 310g

PODGLĄD

REKOMENDOWANE

uvex downhill 2000 VPX
55.0.111.2121

lime-blue mat
56.6.204.6405
55-59 cm

Uvex partner techniczny
black-orange mat

black mat

56.6.204.2805

56.6.204.2005

55-59 cm

55-59 cm

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.03.2017 r.
**rekomendowana cena detaliczna
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kaski // technologie // dopasowanie

[technologia uvex octo+]

There’s a uvex

inside
01

The system
with everything.

02

uvex octo+ to pierwszy
w pełni automatyczny system
regulacji zastosowany
w kaskach narciarskich.
Elastyczne “macki” oplatają
głowę dostosowując sie do
jej kształtu, bez względu na
rozmiar kasku.
Unikalny na rynku
opatentowany przez markę
Uvex system “działa”
niezależnie od kształtu
głowy i kasku.
Wygodny w noszeniu, zawsze
idealnie dopasowany.

03

04

Więcej o uvex octo+:
uvex-sports.com/octo
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kaski // technologie // dopasowanie

technologia octo+
dostępna w dwóch
modelach kasków

01

Technologia uvex octo+ to kolejny
Trzystopniowy, elastyczny pasek
biegnący dookoła
systemu octo+ daje możliwość
manualnej regulacji obwodu.

poziom w dopasowaniu rozmiaru kasku.
Jeszcze niedawno system ten był
zupełną nowością, dziś znajdziecie go
w dwóch modelach kasków
narciarskich uvex.

02

Elastyczne „macki”
zapewniają świetne
dopasowanie i wyjątkowy komfort.

03
uvex JAKK+ octo+
strona 36

Komfortowy materiał,
wyścielający system octo+
zapewnia przyjemne
użytkowanie.

04
uvex jimm octo+
strona 37

Swobodny przepływ powietrza
pomiędzy wewnętrzną skorupą
EPS a systemem octo+, zapewnia
optymalną wentylację.

35

kaski core

uvex JAKK+ octo+

cena:

OCHRONA

DOPASOWANIE

KOMFORT

·· technologia +

·· system regulacji octo+

·· system wentylacji

·· normy: EN 1077 B / TÜV GS

·· 2 rozmiary skorupy

·· zapięcie do gogli

·· system monomatic

·· wyjmowane nauszniki

·· system FAS

·· wyjmowana, antyalergiczna

WI17A4349B18
PLN**

869,90

wyściółka
·· natural sound system
·· kompatybilne z systemem
audio
·· waga od 510g

PODGLĄD

REKOMENDOWANE

uvex big 40 FM
55.0.441.4026

black mat-shiny
56.6.182.2205
55-59 cm

56.6.182.2207
59-62 cm

white mat-shiny

black-lime mat

56.6.182.1105

56.6.182.2605

56.6.182.6405

55-59 cm

55-59 cm

55-59 cm

56.6.182.1107

56.6.182.2607

56.6.182.6407

59-62 cm

59-62 cm

59-62 cm

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.03.2017 r.
36

lime-cobalt mat

**rekomendowana cena detaliczna

kaski all-mountain

uvex jimm octo+

cena:

OCHRONA

DOPASOWANIE

KOMFORT

·· technologia double inmould

·· 2 rozmiary skorupy

·· system wentylacji

·· normy: EN 1077 B / TÜV GS

·· system regulacji uvex octo+

·· zapięcie do gogli

·· system FAS

·· antyalergiczna wyściółka

·· monomatic

·· kompatybilne z systemem

WI17A3749B18
PLN**

749,90

audio
·· natural sound system

PODGLĄD

REKOMENDOWANE

uvex downhill 2000 S FM
55.0.437.3026

black-red mat
56.6.205.2305
55-59 cm

56.6.205.2307
59-61 cm

black mat

white mat-shiny

56.6.205.2005

56.6.205.1105

55-59 cm

55-59 cm

56.6.205.2007
59-61 cm

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.03.2017 r.
**rekomendowana cena detaliczna
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kaski core

uvex JAKK+

cena:

OCHRONA

DOPASOWANIE

KOMFORT

·· technologia +

·· 2 rozmiary skorupy

·· system wentylacji

·· normy: EN 1077 B /

·· system regulacji IAS 3D

·· zapięcie do gogli

·· system FAS

·· natural sound system

·· monomatic

·· wyjmowane nauszniki

TÜV GS

WI17A3499B18
PLN**

699,90

REKOMENDOWANE

·· wyjmowana antyalergiczna
wyściółka
uvex JAKK sphere
55.0.432.5126

black mat

gun met-bordeaux

orange-white mat

56.6.209.2005

56.6.209.5305

white mat
56.6.209.1005

56.6.209.8005

55-59 cm

55-59 cm

55-59 cm

55-59 cm

56.6.209.2007

56.6.209.5307

56.6.209.1007

56.6.209.8007

59-62 cm

59-62 cm

59-62 cm

59-62 cm

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.03.2017 r.
kaski all-mountain

uvex jimm

cena:

OCHRONA

DOPASOWANIE

KOMFORT

·· technologia inmould

·· 2 rozmiary skorupy

·· system wentylacji

·· normy: EN 1077 B / TÜV GS

·· system regulacji IAS 3D

·· zapięcie do gogli

·· system FAS

·· antyalergiczna wyściółka

·· monomatic

·· kompatybilne z systemem

WI17A2599B18
PLN**

519,90

REKOMENDOWANE

audio
·· natural sound system
uvex snowstrike VT
55.0.416.3023

grey-black-orange mat

black mat

navyblue mat

56.6.206.2205

56.6.206.2005

56.6.206.4005

56.6.206.1105

55-59 cm

55-59 cm

55-59 cm

55-59 cm

56.6.206.2207

56.6.206.2007

56.6.206.4007

59-61 cm

59-61 cm

59-61 cm

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.03.2017 r.
38

**rekomendowana cena detaliczna

white mat loden

kaski // technologia // ochrona

[technologia+]

Lżejszy
Bezpieczniejszy
lżejszy
niż standardowe
kaski ABS

15%

Do stworzenia
rewolucyjnej technologii
+ użyto wysokiej jakości
termoplastycznego
tworzywa.
Ten niezwykle wytrzymały,
nawet w skrajnie niskich

16%

temperaturach materiał,
w połączeniu z wewnętrzną pianką EPS doskonale
amortyzuje wstrząsy

bezpieczniejszy

i uderzenia.

niż obowiązujące
dla kasków normy

uvex race+

uvex JAKK+

uvex p1us 2.0

uvex p2us

(cała grupa)

(cała grupa)

(cała grupa)
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kaski all-mountain

uvex p2us

cena:

OCHRONA

DOPASOWANIE

KOMFORT

·· technologia +

·· system regulacji Boa®

·· zamykany system wentylacji

·· technologia hybrid

·· 2 rozmiary skorupy

·· zapięcie do gogli

·· normy: EN 1077 B / TÜV GS

·· monomatic

·· wyjmowane nauszniki

·· system FAS

·· wyjmowana, antyalergiczna

WI17A3499B18
PLN**

699,90

wyściółka
·· kompatybilne z systemem
audio
·· natural sound system
·· waga od 525g

PODGLĄD

REKOMENDOWANE

uvex snowstrike FM
55.0.419.2526

green-liteblue mat
56.6.178.5105
55-59 cm

56.6.178.5107
59-61 cm

uvex p2us WL

navyblue mat

black mat

grey-orange mat

56.6.178.4105

56.6.178.2005

56.6.178.5805

56.6.178.1105

55-59 cm

55-59 cm

55-59 cm

55-59 cm

56.6.178.4107

56.6.178.2007

56.6.178.5807

59-61 cm

59-61 cm

59-61 cm

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.03.2017 r.
40

**rekomendowana cena detaliczna

white-prosecco mat

kaski all-mountain

uvex p1us 2.0

cena:

OCHRONA

DOPASOWANIE

KOMFORT

·· technologia +

·· 3 rozmiary skorupy

·· zamykany system wentylacji

·· technologia hardshell

·· system IAS

·· zapięcie do gogli

·· normy: EN 1077 B /

·· system FAS

·· natural sound system

·· monomatic

·· wyjmowana antyalergiczna

TÜV GS

WI17A2149B18
PLN**

429,90

PODGLĄD

wyścółka
·· waga od 410g

navyblue mat
56.6.211.4005
55-59 cm

56.6.211.4007
59-62 cm

red mat
56.6.211.3003
52-55 cm

56.6.211.3005
55-59 cm

56.6.211.3007
59-62 cm

black met mat
56.6.211.2005
55-59 cm

56.6.211.2007
59-62 cm

grey-blue mat

white mat

lime mat

56.6.211.5403

56.6.211.1103

56.6.211.6003

pink mat
56.6.211.9003

52-55 cm

52-55 cm

52-55 cm

52-55 cm

56.6.211.5405

56.6.211.1105

56.6.211.6005

56.6.211.9005

55-59 cm

55-59 cm

55-59 cm

55-59 cm

56.6.211.5407

56.6.211.1107

56.6.211.6007

59-62 cm

59-62 cm

59-62 cm

**rekomendowana cena detaliczna
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kaski all-mountain

uvex oversize
OCHRONA

DOPASOWANIE

KOMFORT

·· technologia inmould

·· system regulacji IAS

·· zamykany system wentylacji

·· normy: EN 1077 B / TÜV GS

·· 1 rozmiar skorupy

·· zapięcie do gogli

·· monomatic

·· wyjmowane nauszniki

·· system FAS

·· wyjmowana, antyalergiczna

WI17A2149B18
PLN**

cena:

429,90

cena:

349,90

wyściółka
REKOMENDOWANE

·· waga od 350g

uvex gravity FM

black mat

55.0.445.5026

56.6.219.2008
60-64 cm

kaski all-mountain

uvex gamma
OCHRONA

DOPASOWANIE

KOMFORT

·· technologia inmould

·· system regulacji IAS

·· zamykany system wentylacji

·· normy: EN 1077 B / TÜV GS

·· 2 rozmiary skorupy

·· zapięcie do gogli

·· monomatic

·· wyjmowane nauszniki

WI17A1749B18
PLN**

·· wyjmowana, antyalergiczna
wyściółka
·· waga od 350g

·· system FAS

REKOMENDOWANE

black flash mat
uvex skyper LM

56.6.189.2105

55.0.421.2126

53-57 cm

56.6.189.2107
57-60 cm

white-grey mat

white-pink mat

black mat

56.6.189.1105

56.6.189.1305

56.6.189.2005

white mat*
56.6.189.1005

53-57 cm

53-57 cm

53-57 cm

53-58 cm

56.6.189.1107

56.6.189.2007

56.6.189.1007

57-60 cm

57-60 cm

58-61 cm

*Kolor dostępny do wyczerpania stanów magazynowych
42

**rekomendowana cena detaliczna

kaski all-mountain

uvex p1us rent

cena:

OCHRONA

DOPASOWANIE

KOMFORT

·· technologia +

·· system regulacji IAS

·· zapięcie do gogli

·· technologia hardshell

·· 3 rozmiary skorupy

·· antyalergiczna wyściółka

·· normy: EN 1077 B / TÜV GS

·· monomatic

·· natural sound system

WI17A1649B18
PLN**

329,90

·· system FAS

REKOMENDOWANE

uvex cevron
55.0.036.2029

orange
56.6.207.8003
52-55 cm

white

black

blue

56.6.207.1003

56.6.207.2003

56.6.207.4007

56.6.207.7003

52-55 cm

52-55 cm

59-61 cm

52-55 cm

56.6.207.1005

56.6.207.2005

55-59 cm

55-59 cm

green

56.6.207.2007
59-61 cm

**rekomendowana cena detaliczna
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Photographer: Moritz Attenberger

xxxxxxxxx // xxxxxxxxxx // xxxxxxxxx

junior // kids
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**rekomendowana cena detaliczna

kaski visor

uvex junior visor pro

cena:

WI17A2899B18
PLN**

579,90

[lasergold lite]
OCHRONA

DOPASOWANIE

KOMFORT

WIZJER

·· technologia inmould

·· 2 rozmiary skorupy

·· system wentylacji

·· litemirror silver /

·· normy: EN 1077 B/TÜV GS

·· system regulacji IAS

·· wyjmowane nauszniki

·· monomatic

·· wyjmowana, antyalergiczna

lasergold lite (S2)
·· antifog

wyściółka

·· system FAS

·· waga od 410g

PODGLĄD

titanium-blue mat
56.6.191.5403
52-54 cm

56.6.191.5405
54-56 cm

liteblue-white mat

black-orange mat

56.6.191.4103

56.6.191.2803

pink mat
56.6.191.9003

52-54 cm

52-54 cm

52-54 cm

56.6.191.4105

56.6.191.2805

56.6.191.9005

54-56 cm

54-56 cm

54-56 cm

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.03.2017 r.
**rekomendowana cena detaliczna
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uvex airwing 2 pro

cena:

OCHRONA

DOPASOWANIE

KOMFORT

·· technologia inmould

·· 2 rozmiary skorupy

·· system wentylacji

·· normy: EN 1077 B/

·· system regulacji IAS

·· zapięcie do gogli

·· TÜV GS

·· monomatic

·· wyjmowane nauszniki

·· system FAS

·· wyjmowana, antyalergiczna

WI17A1499B18
PLN**

299,90

wyściółka
·· waga od 333g

liteblue-white mat
56.6.132.4503
52-54 cm

56.6.132.4505
54-58 cm

titanium-orange mat

applegreen mat

pink mat

56.6.132.5803

56.6.132.7703

56.6.132.9203

white-red mat
56.6.132.1203

52-54 cm

52-54 cm

52-54 cm

52-54 cm

56.6.132.5805

56.6.132.7705

56.6.132.9205

56.6.132.1205

54-58 cm

54-58 cm

54-58 cm

54-58 cm
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**rekomendowana cena detaliczna

kaski junior // kids

uvex airwing 2

cena:

OCHRONA

DOPASOWANIE

KOMFORT

·· technologia inmould

·· 2 rozmiary skorupy

·· system wentylacji

·· normy: EN 1077 B / TÜV GS

·· system IAS

·· wyjmowane nauszniki

·· monomatic

·· wyjmowana, antyalergiczna

·· system FAS

WI17A1349B18
PLN**

269,90

wyściółka
·· waga od 300g

pink
56.6.132.9301
48-52 cm

56.6.132.9303
52-54 cm

fairy

green yeti

blue dragon

56.6.132.9101

56.6.132.1601

56.6.132.4601

blue star
56.6.132.1801

48-52 cm

48-52 cm

48-52 cm

48-52 cm

56.6.132.9103

56.6.132.1603

56.6.132.4603

56.6.132.1803

52-54 cm

52-54 cm

52-54 cm

52-54 cm

**rekomendowana cena detaliczna
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Photographer: © Michael Neumann

Photographer: © Anton Brey
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Photographer: © Dominic Ebenbichler

gogle
variotronic®
women // men
junior // kids
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gogle // technologie // ochrona

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

[ochrona UV]

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

światło UV
(UVA, UVB, UVC)
światło widzialne
780 – 380 nm
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01
04
02

03

4 odcienie

01
Mikrokryształy
zmieniają swe położenie, co powoduje, że szyby
przyciemniają się lub rozjaśniają.

[variotronic®]
Automatycznie lub manualnie.
W ciągu zaledwie 0,1 sekundy.
uvex stworzył jedne z najbardziej zaawansowanych technicznie gogli
z rewolucyjną oraz innowacyjną technologią Variotronic ®

02
Wbudowany sensor światła

Ultraczuły sensor światła zmienia barwę soczewek oraz poziom transmisji
światła w ułamku sekundy - automatycznie lub za naciśnięciem jednego przycisku.

automatycznie reguluje przyciemnienie szyb.

Ta rewolucyjna technologia soczewek jest częścią naszej wyłącznej współpracy
z amerykańskimi ekspertami w AlphaMicron® oraz e-Tint®.

03
Przełącznik trybu pracy
1. włączony
2. wyłączony

powered by

3. automatyczny

04
Gniazdo mini USB
służące do ładowania wewnętrznego akumulatora litowo-jonowego. Czas pracy na jednym
ładowaniu: do 30 godz.

Więcej o uvex variotronic®:
uvex-sports.com/variotronic
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Pochmurnie

Słonecznie

[variomatic®]

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

[take off]

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

S1

S2

S3

Automatyczna zmiana
zaciemnienia szkieł.

[cx]

Szybę, trzymającą się na mini magnesach
umieszczonych wzdłuż ramki gogli,
wystarczy delikatnie wypchnąć, by
zrobić miejsce, szybie właściwej dla
aktualnej pogody.

gogle // technologie // szyby

[polavision®]
widok bez
polaryzacji

widok dzięki
technologii polavision®

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

[variomatic® polavision® extended]
Dzięki połączeniu w jednej szybie filtru
polaryzacyjnego z powłoką
fotochromową uzyskano efekt,
najbardziej pożądany wśród
narciarzy. Technologia
variomatic® polavision®
nie dość, że redukuje
odblaski i chroni oko
przed nadwyrężającym
je światłem, to dodatkowo
zmienia barwę soczewek,
dostosowując ją do
aktualnie panujących warunków
atmosferycznych.
bez powłoki

z powłoką

szyby variomatic®
polavision®

technologia polavision®
• redukcja odblasków
• świetna widoczność

technologia variomatic®
• błyskawiczny czas reakcji
• stopniowa zmiana barwy

[odporne na zarysowania i stłuczenia]
Szyby wykonane z bardzo trwałego materiału –
polikarbonu – sprawdzają się nawet w bardzo
niskich temperaturach (–40°C), bez uszczerbku na
ich wytrzymałości. Wszystkie szyby, za wyjątkiem
szyb lustrzanych, potraktowano specjalną powłoką,
która chroni zewnętrzną cześć szkieł od zarysowań
i uszkodzeń, nie zniekształcając jednocześnie obrazu
(zgodnie z normą EN 1836).

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

Widoczność bez zniekształceń,

Widoczność bez technologii

dzięki technologii decentered.

decentered.
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[supravision®]

powiększony widok zaparowanych soczewek
Najlepsza widoczność dzięki unikalnej
powłoce uvex supravision ®, która nie zmienia
jakości optycznej soczewek i przekracza
normę zamglenia soczewek EN 174 o 100%.
W warunkach testowych, powłoka
uvex supravision® pozostawała niezaparowana przez całe 60 sekund. Dla jeszcze
większego bezpieczeństwa i najlepszej
widoczności, nawet w złych warunkach
pogodowych.
powłoka
uvex supravision
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zwykła powłoka chroniąca przed parowaniem przez 30 sekund
zgodna z normą EN 174

brak powłoki

gogle // technologie // komfort

[wentylacja]
Wentylowane oprawki
i szyby chronią gogle
przed parowaniem,
nie podrażniając oczu.
direct frame ventilation

direct lens ventilation

[wykończenie gogli]

Cztery zestawy, wpływające na komfort użytkowania
basic

medium

advanced

premium

pojedyncza pianka
• przyjemna w dotyku
• dopasowuje się do każdego
konturu twarzy

pojedyncza, welurowa pianka
• formowana ciśnieniowo
• wyściela wewnętrzną część
gogli, niezwykle delikatna
w dotyku
• pianka dopasowuje się do
każdego konturu twarzy

pojedyncza, welurowa pianka
• formowana ciśnieniowo
• wyściela wewnętrzną część
gogli, niezwykle delikatna
w dotyku
• pianka dopasowuje się do
każdego konturu twarzy

podwójna, welurowa pianka
• dwuwarstwowa, formowana
ciśnieniowo pianka
• wyściela wewnętrzną część
gogli, niezwykle delikatna
w dotyku
• pianka doskonale dopasowuje się miękkim uciskiem do
każdego konturu twarzy

membrana piankowa
• zapewnia swobodną wentylację oprawek

membrana klimatyczna
• wodoszczelna, wiatroszczelna, oddychająca membrana,
zatrzymuje wilgoć i śnieg na
zewnątrz

membrana klimatyczna
• wodoszczelna, wiatroszczelna, oddychająca membrana,
zatrzymuje wilgoć i śnieg na
zewnątrz

membrana klimatyczna
• wodoszczelna, wiatroszczelna, oddychająca membrana,
zatrzymuje wilgoć i śnieg na
zewnątrz

pasek gumowy
• elastyczny, rozciągliwy

pasek gumowy
• elastyczny, rozciągliwy

pasek gumowy, silikonowy
• elastyczny, rozciągliwy
• antypoślizgowy, dzięki silikonowym wstawkom

pasek gumowy, silikonowy
• elastyczny, rozciągliwy
• antypoślizgowy, dzięki silikonowym wstawkom

[index dopasowania]
L
uvex craxx

50

uvex VT II

M

S

uvex
downhill 2000
uvex contest
uvex fire race

40

uvex big 40

uvex JAKK

uvex g.gl 300

uvex snowstrike

uvex skyper

Face width

Uvex pogrupował gogle narciarskie na kategorie wielkości. By dobrać te odpowiednie, wystarczy zmierzyć twarz
za pomocą specjalnego wskaźnika, opracowanego przez
markę uvex, następnie odszukać w indeksie swój rozmiar.
Indeks, dzięki dokładnemu podziałowi, uwzględniającemu
trzy szerokości twarzy i trzy wysokości nosa, pozwoli
dobrać gogle odpowiednie do indywidualnych proporcji
twarzy.

uvex comanche
uvex gravity
uvex cevron
uvex compact

30

uvex
downhill 2000 S
uvex pocket

Wysokość nosa

System
dopasowania
rozmiaru

Szerokość
twarzy
Wysokość

L

M

S

50

40

30

Szeroka twarz

Średnia twarz

Wąska twarz

Długi nos

Średni nos

Krótki nos

nosa
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[rodzaje szyb]

Szyby odpowednie na każde warunki atmosferyczne.
poziom zabezpieczenia
// transmisja światła

variotronic® (VT)

zmiana automatyczna lub manualna

variomatic® (VFM/VLM)

automatyczna zmiana
zaciemnienia szkieł

S1 // słaba widoczność

43 – 80 %

S2 // pochmurno

variotronic®

mirror blue variomatic® / clear
mirror red variomatic® / clear
litemirror silver variomatic® / clear

variomatic polavision
extended (VP X)
®

®

variomatic® smoke / polavision® smoke

automatyczna zmiana zaciemnienia
szkieł, redukująca refleksy

take off polavision®

wymienne szyby, redukujące odblaski

take off

elastyczne wymienne
szyby magnetyczne

cx

wymienne szyby z minimagnesami

polavision

polavision® brown / clear

lasergold lite
alert

lasergold lite

®

polavision® brown / lasergold lite

szyby redukujące refleksy

polavision® brown / clear

polavision mirror (PM)
®

szyby lustrzane, redukujące refleksy

lasergold lite (LGL)

szyby kontrastowe, żółte

lasergold lite

lasergold (LG)

lasergold

szyby kontrastowe, pomarańczowe

litemirror (LM)

szyby półlustrzane

litemirror silver / clear
litemirror red / clear

full mirror (FM)

szyby lustrzane

mirror blue / blue

mirror rainbow / clear
mirror pink / clear
mirror blue / clear
mirror red / clear

stimu lens

szyby wpływające na nastrój

alert

relax
psycho

visor

w kaskach narciarskich

variomatic®/ litemirror blue
lasergold lite

litemirror silver / polavision® red – clear
lasergold lite / litemirror silver
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18 – 43 %

gogle // technologie // szyby

S3 // słonecznie

8 – 18 %

S4 // lodowiec

3 – 8%

variotronic® (VT)

zmiana automatyczna lub manualna

variomatic® (VFM/VLM)
automatyczna zmiana
zaciemnienia szkieł

variomatic® polavision®
extended (VP X)
automatyczna zmiana zaciemnienia
szkieł, redukująca refleksy

Interchangeable lense mirror silver

take off polavision®

wymienne szyby, redukujące odblaski

Interchangeable lense mirror red
Interchangeable lense mirror pink
smoke / blue

Interchangeable lense mirror green

Interchangeable lense mirror silver

Interchangeable lense mirror orange

take off

elastyczne wymienne
szyby magnetyczne

Interchangeable lense mirror blue
Interchangeable lense mirror red
Interchangeable lense mirror pink
mirror gold

cx

wymienne szyby z minimagnesami

polavision®

szyby redukujące refleksy

mirror red polavision® / rose

polavision® mirror (PM)

szyby lustrzane, redukujące refleksy

mirror pink polavision® / lasergold lite

lasergold lite (LGL)

szyby kontrastowe, żółte

lasergold (LG)

szyby kontrastowe, pomarańczowe

litemirror green / lasergold lite

litemirror (LM)

szyby półlustrzane

litemirror silver / lasergold lite
litemirror green / clear
litemirror silver / clear
mirror black / lasergold lite

full mirror (FM)

szyby lustrzane

mirror green / clear
mirror rainbow / rose
mirror green / lasergold lite
mirror silver / lasergold lite
mirror gold / lasergold lite
mirror blue / lasergold lite

stimu lens

szyby wpływające na nastrój

visor

w kaskach narciarskich

litemirror silver / lasergold lite
lasergold lite / litemirror silver
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[variotronic®]

Zmiana barwy
za dotknięciem
przycisku.
Rewolucyjna oraz innowacyjna technologia
w goglach oraz okularach sportowych

Zobacz całą kolekcję gogli
z variotronic®.
variotronic®
strona 60

variotronic®
strona 60
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Idealny odcień w każdych
warunkach oświetlenia.
jasno
bez odcienia

neutralny
niebieski odcień

jasne światło
czerwony
odcień

przyciemnianie
fioletowy odcień

Optymalna zmiana odcienia
soczewek za dotknięciem
przycisku.
transparentny
bez odcienia

przyciemnianie
z odcieniem

Zobacz więcej:
uvex-sports.com/variotronic
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gogle variotronic® M40

uvex snowstrike VT

cena:

WI17A9999B18
PLN**

1799,90

[variotronic®]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· variotronic®

·· podwójna, welurowa pianka

·· supravision®

·· membrana klimatyczna

·· zmiana koloru w czterech

·· antypoślizgowy silikon na

odcieniach: fioletowy,
czerwony, niebieski,

powered by

gumie gogli
·· wentylacja w oprawkach

przezroczysty
·· podwójne, cylindryczne szyby

black mat

grey-orange

55.0.416.2123

55.0.416.3023

variotronic® (S1-3)

variotronic® (S1-3)

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.03.2017 r.
gogle variotronic® L50

uvex VT II

cena:

[variotronic®]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· variotronic®

·· podwójna , welurowa pianka

·· zmiana koloru w czterech

·· membrana klimatyczna

odcieniach: fioletowy,
czerwony, niebieski,
przezroczysty

·· antypoślizgowy silikon na
gumie gogli
·· wentylacja w oprawkach

·· podwójne, cylindryczne szyby
·· easy to clean

black mat lime grey
55.0.626.2723
variotronic® (S1-3)

black
55.0.626.0223
variotronic® (S1-3)

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.03.2017 r.
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**rekomendowana cena detaliczna

powered by

WI17A9999B18
PLN**

1799,90

gogle
L40
gogle L40

uvex big 40 VFM

cena:

WI17A4099B18
PLN**

819,90

[variomatic® full mirror]
OCHRONA
·· 100% UVA, UVB, UVC

SZYBY

KOMFORT

·· variomatic®

·· podwójna, welurowa pianka

·· full mirror

·· membrana klimatyczna

·· supravision®

·· antypoślizgowy silikon

·· podwójne, sferyczne szyby

powered by

na gumie gogli

·· technologia decentered lens
black mat
55.0.440.2023
mirror blue
variomatic® / clear (S1-3)

white mat
55.0.440.1023
mirror red
variomatic® / clear (S1-3)

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.03.2017 r.
**rekomendowana cena detaliczna
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gogle L40

uvex big 40 FM

WI17A2849B18
PLN**

cena:

569,90

cena:

569,90

[full mirror]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· full mirror®

·· podwójna, welurowa pianka

·· supravision®

·· membrana klimatyczna

·· podwójne, sferyczne szyby

·· antypoślizgowy silikon

·· technologia decentered lens

na gumie gogli

black-green mat
55.0.441.7226
mirror green
clear (S3)

orange

black-blue mat

55.0.441.6026

55.0.441.4026

mirror rainbow

mirror blue

clear (S2)

clear (S2)

gogle L40

uvex big 40 LM
[litemirror]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· supravision®

·· podwójna, welurowa pianka

·· podwójne, sferyczne szyby

·· membrana klimatyczna

·· technologia decentered lens

·· antypoślizgowy silikon
na gumie gogli

white mat
55.0.442.1026
litemirror silver
clear (S2)

black mat

lime mat

55.0.442.2026

55.0.442.7026

litemirror silver

litemirror silver

clear (S2)

clear (S2)
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**rekomendowana cena detaliczna

WI17A2849B18
PLN**

gogle L40

uvex g.gl 300 VLM

cena:

WI17A3249B18
PLN**

649,90

[variomatic® litemirror]
OCHRONA
·· 100% UVA, UVB, UVC

SZYBY

KOMFORT

·· supravision®

·· pojedyncza, welurowa pianka

·· podwójne, sferyczne szyby

·· membrana klimatyczna

·· technologia decentered lens

·· antypoślizgowy silikon

powered by

na gumie gogli

black mat

white mat

55.0.217.2023

55.0.217.1023

litemirror silver

litemirror silver

variomatic® / clear (S1-3)

variomatic® / clear (S1-3)

gogle L40

uvex g.gl 300 TOP

cena:

WI17A3099B18
PLN**

619,90

[take off polavision®]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· polavision

·· OTG (dla osób noszących

·· supravision®

·· okulary korekcyjne)

·· podwójne, cylindryczne szyby

·· pojedyncza, welurowa pianka

·· system wymiany szyb take off

·· membrana klimatyczna
·· antypoślizgowy silikon na gumie
·· wentylacja w oprawkach

white
55.0.212.1226
mirror silver
polavision® brown / clear (S2, S4)

black
55.0.212.2126
mirror silver
polavision® brown / clear (S2, S4)

**rekomendowana cena detaliczna
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gogle L40

uvex g.gl 300 TO

cena:

WI17A2749B18
PLN**

549,90

[take off]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· polavision

·· OTG (dla osób noszących

·· antypoślizgowy silikon na gumie

·· supravision®

·· okulary korekcyjne)

·· wentylacja w oprawkach

·· podwójne, cylindryczne szyby

·· pojedyncza, welurowa pianka

·· system wymiany szyb take off

·· membrana klimatyczna

lime mat
55.0.213.7026
mirror gold / lasergold lite
clear (S1, S2)

navy mat

black mat

white

55.0.213.4026

55.0.213.2226

55.0.213.1026

white-orange mat
55.0.213.1326

mirror blue

mirror silver / lasergold lite

mirror silver / lasergold lite

mirror red / lasergold lite

clear (S1, S3)

clear (S1, S3)

clear (S1, S3)

clear (S1, S3)

gogle L40

uvex g.gl 300 P

WI17A1849B18
cena:

369,90

[polavision®]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· polavision®

·· OTG (dla osób noszących

·· supravision®

·· okulary korekcyjne)

·· podwójne, cylindryczne szyby

·· pojedyncza pianka
·· membrana piankowa
·· wentylacja w oprawkach

darkgrey mat
55.0.214.5021
polavision® brown
clear (S2)

black mat

64
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white mat

55.0.214.2021

55.0.214.1121

polavision® brown

polavision® brown

clear (S2)

lasergold lite (S2)

PLN**

gogle L40

uvex g.gl 300 LGL

cena:

WI17A1249B18
PLN**

249,90

[lasergold lite]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· supravision®

·· OTG (dla osób noszących

·· podwójne, cylindryczne szyby

·· okulary korekcyjne)
·· pojedyncza pianka
·· membrana piankowa
·· wentylacja w oprawkach

ice mat
55.0.215.4029
lasergold lite
clear (S1)

black

white mat

55.0.215.2029

55.0.215.1129

lasergold lite

lasergold lite

clear (S1)

clear (S1)

foto: Michał Szyplinski / skifoto.pl
Jacek Gizicki [POL]/demoteam.eu

**rekomendowana cena detaliczna

gogle
M50
65

gogle L50

uvex contest FM

cena:

[full mirror]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· supravision®

·· pojedyncza, welurowa pianka

·· podwójne, cylindryczne szyby

·· membrana klimatyczna

·· technologia decentered lens

·· antypoślizgowy silikon
na gumie gogli

black mat
55.0.133.2026
mirror blue
clear (S2)

white mat

white mat

55.0.133.1026

55.0.133.1126

mirror green

mirror blue

clear (S3)

clear (S2)

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.03.2017 r.
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WI17A3499B18
PLN**

699,90

gogle M50

uvex downhill 2000 VP X

cena:

WI17A4099B18
PLN**

819,90

[variomatic® polavision® extended]
OCHRONA
·· 100% UVA, UVB, UVC

SZYBY

KOMFORT

powered by

·· variomatic®

·· podwójna, welurowa pianka

·· polavision®

·· membrana klimatyczna

·· supravision®

·· antypoślizgowy silikon

·· podwójne, sferyczne szyby

na gumie gogli

·· technologia decentered lens

black mat
55.0.111.2121
variomatic® smoke
polavision® smoke (S2-4)

gogle M50

uvex downhill 2000 VFM

cena:

WI17A3499B18
PLN**

699,90

[variomatic® full mirror]
OCHRONA
·· 100% UVA, UVB, UVC

SZYBY

KOMFORT

·· variomatic®

·· pojedyncza, welurowa pianka

·· supravision®

·· membrana klimatyczna

·· podwójne, sferyczne szyby

·· antypoślizgowy silikon

·· technologia decentered lens

white

powered by

na gumie gogli

black mat

55.0.110.1023

55.0.110.2023

mirror red

mirror blue

variomatic® / clear (S1-3)

variomatic® / clear (S1-3)

**rekomendowana cena detaliczna
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gogle M50

uvex downhill 2000 VLM

cena:

WI17A3249B18
PLN**

649,90

[variomatic® litemirror]
OCHRONA
·· 100% UVA, UVB, UVC

SZYBY

KOMFORT

·· variomatic®

·· pojedyncza, welurowa pianka

·· supravision®

·· membrana klimatyczna

·· podwójne, sferyczne szyby

·· antypoślizgowy silikon na

·· technologia decentered lens

powered by

gumie

cobaltblue mat
55.0.108.4023
litemirror silver
variomatic® / clear (S1-3)

black

white

55.0.108.2023

55.0.108.1023

litemirror silver

litemirror silver

variomatic® / clear (S1-3)

variomatic® / clear (S1-3)

gogle M50

uvex downhill 2000 LM

cena:

WI17A2099B18
PLN**

419,90

[litemirror]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· supravision®

·· pojedyncza, welurowa pianka

·· podwójne, sferyczne szyby

·· membrana klimatyczna

·· technologia decentered lens

black
55.0.109.0326
litemirror silver
clear (S2)

white
55.0.109.1826
litemirror silver
clear (S2)

68
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gogle M50

uvex downhill 2000 FM

cena:

WI17A2249B18
PLN**

449,90

[full mirror]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· supravision®

·· pojedyncza, welurowa pianka

·· podwójne, sferyczne szyby

·· membrana klimatyczna

·· technologia decentered lens

·· antypoślizgowy silikon na
gumie

lime-grey mat
55.0.115.7126
mirror green
lasergold lite (S3)

white

coal-orange mat

55.0.115.1026

55.0.115.5026

55.0.115.1126

mirror blue

mirror rainbow

mirror rainbow

clear (S2)

rose (S3)

rose (S3)

black mat

black mat

55.0.115.2426

55.0.115.2326

mirror blue

mirror green

clear (S2)

lasergold lite (S3)

white mat

**rekomendowana cena detaliczna
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gogle
M40

70

gogle M40

uvex JAKK sphere

cena:

WI17A2399B18
PLN**

479,90

[full mirror]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· supravision®

·· podwójna, welurowa pianka

·· podwójne, sferyczne szyby

·· membrana klimatyczna

·· technologia decentered lens

·· antypoślizgowy silikon na
gumie
·· wentylacja w oprawkach

darkgrey mat

ice-navy mat

55.0.432.5126

55.0.432.4026

pitch black mat
55.0.432.2026

mirror silver

mirror blue

mirror black

lasergold lite (S3)

clear (S2)

lasergold lite (S3)

gogle M40

uvex gravity FM

cena:

WI17A1749B18
PLN**

349,90

[full mirror]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· supravision®

·· gumowy pasek

·· wentylacja w oprawkach

·· podwójna, welurowa pianka

·· podwójne, sferyczne szyby

red

blue

55.0.445.3026

55.0.445.4026

mirror red

mirror blue

clear (S2)

clear (S3)

silver

pink

green
55.0.445.7026
mirror green
clear (S3)

55.0.445.5026

55.0.445.9026

litemirror silver

mirror pink

clear (S3)

clear (S2)

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.03.2017 r.
**rekomendowana cena detaliczna
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gogle M40

uvex comanche TOP

cena:

WI17A3149B18
PLN**

629,90

[take off polavision®]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· polavision®

·· OTG (dla osób noszących

·· supravision®
·· podwójne, cylindryczne szyby
·· system wymiany szyb take off

okulary korekcyjne)
·· pojedyncza pianka
·· membrana piankowa
·· antypoślizgowy silikon na gumie
·· wentylacja w oprawkach

white*
55.1.211.1026
polavision® brown/clear (S2)
mirror pink (S4)

*Produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych.
gogle M40

uvex snowstrike FM

cena:

WI17A1999B18
PLN**

399,90

[full mirror]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· supravision®

·· pojedyncza, welurowa pianka

·· podwójne, cylindryczne szyby

·· membrana klimatyczna
·· antypoślizgowy silikon na gumie
·· wentylacja w oprawkach

white-orange
55.0.419.1326
mirror red
clear (S2)

petrol-black mat

black-grey mat

white mat

55.0.419.4226

55.0.419.2526

55.0.419.1126

55.0.419.2126

mirror blue

mirror green

mirror silver

mirror silver

clear (S3)

clear (S3)

lasergold lite (S3)

lasergold lite (S3)
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black mat

gogle M40

uvex comanche TO

cena:

WI17A2649B18
PLN**

529,90

[take off]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· supravision®

·· OTG (dla osób noszących

·· podwójne, cylindryczne szyby
·· system wymiany szyb take off

okulary korekcyjne)

·· antypoślizgowy silikon
na gumie gogli

·· pojedyncza pianka
·· membrana piankowa

navy mat
55.1.209.4126
mirror blue
lasergold lite / clear (S1, S4)

white
55.1.209.1426
mirror silver
lasergold lite / clear (S1, S3)

gogle M40

uvex comanche P

cena:

WI17A1999B18
PLN**

399,90

[polavision®]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· polavision®

·· OTG (dla osób noszących

·· supravision®

·· okulary korekcyjne)

·· podwójne, cylindryczne szyby

·· pojedyncza pianka
·· membrana piankowa
·· wentylacja w oprawkach

black mat

white

55.1.096.2321

55.1.096.1021

polavision® brown

polavision® brown

clear (S2)

clear (S2)

**rekomendowana cena detaliczna
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gogle M40

uvex comanche LGL

cena:

WI17A1249B18
PLN**

249,90

[lasergold lite]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· supravision®

·· OTG (dla osób noszących

·· podwójne, cylindryczne szyby

·· okulary korekcyjne)
·· pojedyncza pianka
·· membrana piankowa
·· wentylacja w oprawkach

white
55.1.092.1229
lasergold lite
clear (S1)

black mat
55.1.092.2629
lasergold lite
clear (S1)

...na narty do Maso Corto

www.masocorto.it

100% Gwarancji śniegu
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Jacek Gizicki [POL]/demoteam.eu

Foto: Michał Szyplinski / skifoto.pl

gogle
M30

75

gogle M30

uvex compact FM

WI17A2599B18
PLN**

cena:

519,90

cena:

329,90

[full mirror]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· supravision®

·· pojedyncza, welurowa pianka

·· podwójne, sferyczne szyby

·· membrana klimatyczna

·· technologia decentered lens

·· antypoślizgowy silikon
na gumie gogli

black mat
55.0.130.2126
mirror blue
clear (S2)

black mat

black mat

55.0.130.2326

55.0.130.2226

black mat
55.0.130.2026

mirror green

mirror rainbow

mirror pink

clear (S3)

rose (S3)

clear (S2)

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.03.2017 r.
gogle M30

uvex cevron P
[polavision®]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· polavision®

·· pojedyncza pianka

·· supravision®

·· membrana piankowa

·· podwójne, cylindryczne szyby

·· podstawowy pasek
·· wentylacja oprawek

white
55.0.120.1021
polavision® brown / clear (S2)

black
55.0.120.2021
polavision® brown / clear (S2)
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WI17A1649B18
PLN**

gogle M30

uvex cevron

cena:

WI17A949B18
PLN**

189,90

[lasergold lite]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· supravision®

·· pojedyncza pianka

·· podwójne, cylindryczne szyby

·· membrana piankowa

·· easy to clean

·· wentylacja w oprawkach

green mat
55.0.036.7129
lasergold lite /clear (S1)

black

polarwhite mat

indigo mat

55.0.036.2029

55.0.036.0129

55.0.036.4129

pink mat
55.0.036.9129

lasergold lite /clear (S1)

lasergold lite /clear (S1)

lasergold lite /clear (S1)

lasergold lite /clear (S1)

gogle M30

uvex magic II

WI17A799B18

cena:

[lasergold lite]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· supravision®

·· pojedyncza pianka

·· podwójne szyby

·· membrana piankowa

159,90 PLN**

black
55.0.047.2129
lasergold lite /clear (S1)

**rekomendowana cena detaliczna
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Photographer: Moritz Attenberger

gogle
S40

gogle S40

uvex skyper P

cena:

WI17A1999B18
399,90 PLN**

[polavision®]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· polavision®

·· pojedyncza, welurowa pianka

·· supravision®
·· podwójne, cylindryczne szyby

(brązowa)
·· membrana klimatyczna
·· gumowy pasek

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

white mat
55.0.444.1021
polavision® brown / clear (S2)

gogle S40

uvex skyper LM

cena:

WI17A1599B18
319,90 PLN**

[litemirror]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· supravision®

·· pojedyncza, welurowa pianka

·· podwójne, cylindryczne szyby

·· membrana klimatyczna

white mat
55.0.421.1326
litemirror pink
clear (S2)

black
55.0.421.2126
litemirror silver
lasergold lite (S3)

*Kolory dostępne do wyczerpania stanów magazynowych

**rekomendowana cena detaliczna
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Jacek Gizicki [POL]/demoteam.eu

Foto: Michał Szyplinski / skifoto.pl

gogle
S30

gogle S30

uvex downhill 2000 S VFM

cena:

WI17A3499B18
699,90 PLN**

[variomatic® full mirror]
OCHRONA
·· 100% UVA, UVB, UVC

SZYBY

KOMFORT

powered by

·· variomatic®

·· pojedyncza, welurowa pianka

·· supravision®

·· membrana klimatyczna

·· podwójne, sferyczne szyby

·· antypoślizgowy silikon

·· technologia decentered lens

na gumie gogli
black mat
55.0.436.2023
mirror blue
variomatic® / clear (S1-3)

white
55.0.436.1023
mirror red
variomatic® / clear (S1-3)
gogle S30

uvex downhill 2000 S FM

cena:

WI17A2249B18
449,90 PLN**

[full mirror]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· supravision®

·· pojedyncza, welurowa pianka

·· podwójne, sferyczne szyby

·· membrana klimatyczna

·· technologia decentered lens

·· antypoślizgowy silikon
na gumie gogli

lime-grey mat
55.0.437.7026
mirror green
clear (S3)

black mat

white

55.0.437.2026

55.0.437.1026

red mat
55.0.437.3026

mirror green

mirror pink

mirror red

clear (S3)

clear (S2)

clear (S3)

**rekomendowana cena detaliczna
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gogle S30

uvex downhill 2000 S LM

cena:

WI17A2099B18
419,90 PLN**

[litemirror]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· supravision®

·· pojedyncza, welurowa pianka

·· podwójne, sferyczne szyby

·· membrana piankowa

·· technologia decentered lens
white
55.0.438.1026
litemirror silver
clear (S2)

black mat
55.0.438.2026
litemirror silver
clear (S2)
gogle junior // kids

uvex slider

cena:

[lasergold lite]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· supravision®

·· pojedyncza pianka

·· podwójne, cylindryczne szyby

·· membrana piankowa

·· easy to clean

·· wentylacja w oprawkach

WI17A849B18
PLN**

169,90

cyan
55.0.024.4329
lasergold lite
clear (S1)

white

pink

55.0.024.1129

55.0.024.7229

55.0.024.2129

lasergold lite

lasergold lite

lasergold lite

clear (S1)

clear (S1)

clear (S1)
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black

gogle tour

uvex pocket

cena:

OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· supravision®

·· pojedyncza pianka

·· podwójne, cylindryczne szyby

·· membrana piankowa

·· wyjmowane przednie szyby

·· antypoślizgowy silikon

WI17A1649B18
329,90 PLN**

na gumie gogli
·· składana oprawka

white mat
55.0.005.4226
mirror blue
clear (S1, S3)

**rekomendowana cena detaliczna

gogle
OTG
83

gogle OTG

uvex craxx OTG pola

cena:

[polavision ]
®

OCHRONA
100% UVA, UVB, UVC

SZYBY
polavision ®
supravision®
podwójne, cylindryczne szyby

WI17A2599B18
519,90 PLN**

KOMFORT
OTG (dla osób noszących
okulary korekcyjne)
pojedyncza, welurowa pianka
membrana klimatyczna
antypoślizgowy silikon
na gumie

black mat
55.1.630.2021
polavision® brown
clear (S2)

gogle L50

uvex craxx FM

cena:

WI17A2249B18
449,90 PLN**

[full mirror]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· supravision®

·· OTG (dla osób noszących

··

·· podwójne, cylindryczne szyby

·· okulary korekcyjne)
·· pojedyncza, welurowa pianka
·· membrana klimatyczna
·· antypoślizgowy silikon
na gumie gogli

white mat
55.1.629.1026
mirror silver
lasergold lite (S3)

indigo mat

84
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black metallic

55.1.629.4026

55.1.629.2126

mirror blue

mirror silver

blue (S1)

lasergold lite (S3)

gogle L50

uvex craxx LGL

cena:

WI17A1849B18
369,90 PLN**

[lasergold lite]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

100% UVA, UVB, UVC

·· supravision®

·· OTG (dla osób noszących

·· podwójne, cylindryczne szyby

okulary korekcyjne)
·· pojedyncza, welurowa pianka
·· membrana klimatyczna
·· gumowy pasek

black mat
55.1.628.2029
lasergold lite
clear (S1)

gogle OTG

uvex orbit optic
[lasergold lite]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· supravision®

·· OTG (dla osób noszących

·· easy to clean
·· podwójne, cylindryczne szyby

WI17A1249B18
PLN**

cena:

249,90

cena:

259,90

okulary korekcyjne)
·· wentylacja w oprawkach
·· pojedyncza pianka
·· membrana piankowa
·· pasek z zapięciem „speed
clip”

alu chrome silver*
55.1.603.5129

lasergold lite / clear (S1)

*Kolory dostępne do wyczerpania stanów magazynowych
gogle OTG

uvex vision optic l
[lasergold lite]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· supravision®

·· OTG (dla osób noszących

·· podwójne, cylindryczne szyby

WI17A1299B18
PLN**

okulary korekcyjne)
·· pojedyncza pianka
·· membrana piankowa
·· wentylacja w oprawkach

alu chrome silver*
55.1.612.5129

lasergold lite / clear (S1)

*Kolory dostępne do wyczerpania stanów magazynowych
**rekomendowana cena detaliczna
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Photographer: Moritz Attenberger

helmets // technology // protection
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**rekomendowana cena detaliczna

gogle
junior // kids

gogle junior // kids

uvex flizz LM
[litemirror]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· supravision®

·· pojedyncza pianka

·· podwójne, cylindryczne szyby

·· membrana piankowa

WI17A1249B18
PLN**

cena:

249,90

cena:

169,90

black mat
55.3.827.2026
litemirror silver
clear (S3)

red mat

iceblue mat

55.3.827.3026

55.3.827.4026

applegreen mat
55.3.827.7026

litemirror red

litemirror silver

litemirror green

clear (S2)

clear (S3)

clear (S3)

gogle junior // kids

uvex flizz LG

WI17A849B18
PLN**

[lasergold]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· supravision®

·· pojedyncza pianka

·· podwójne, cylindryczne szyby

·· membrana piankowa

·· easy to clean

orange mat
55.3.829.3012
lasergold
clear (S2)

applegreen mat

rose mat

55.3.829.7012

55.3.829.9012

black mat
55.3.829.2012

lasergold

lasergold

lasergold

clear (S2)

clear (S2)

clear (S2)
**rekomendowana cena detaliczna
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gogle junior // kids

uvex speedy pro

cena:

WI17A449B18
PLN**

89,90

[lasergold]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· supravision®

·· pojedyncza pianka

·· pojedyncze, cylindryczne szyby

·· membrana piankowa

·· easy to clean

·· gumowy pasek

blue
55.3.819.4012
lasergold (S2)

white

pink-snowflake

red

black

55.3.819.1112

55.3.819.0912

55.3.819.3012

55.3.819.2312

lightgreen
55.3.819.7212

lasergold (S2)

lasergold (S2)

lasergold (S2)

lasergold (S2)

lasergold (S2)

gogle junior // kids

uvex snowy pro set

WI17A3999B18

[lasergold]
OCHRONA

SZYBY

KOMFORT

·· 100% UVA, UVB, UVC

·· supravision®

·· pojedyncza pianka

·· pojedyncze, cylindryczne szyby

·· membrana piankowa

55.S.824.1312
W secie 12szt
- po 3szt z każdego
koloru.

black
lasergold (S2)

pink

iceblue

polarwhite

lasergold (S2)

lasergold (S2)

lasergold (S2)
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ochraniacze
Photographer: © Michael Neumann

men

women

rozmiar wysokość (cm) długość od ramion do pasa (cm)

rozmiar

junior //kids

wysokość (cm) długość od ramion do pasa (cm)

rozmiar wysokość (cm) długość od ramion do pasa (cm)

S

175

36 – 41

XS

170

36 – 41

116 / 122

116 – 122

M

175 – 180

41 – 45

S

170 – 175

36 – 41

128 / 134

128 – 134

29 – 32

L

180 – 185

41 – 45

M

175 – 180

41 – 45

140 / 146

140 – 146

32 – 36

XL

185 – 190

45 – 50

L

– 185

41 – 45

152 / 158

152 – 158

36 – 41

XXL

– 195

45 – 50

29 – 32

men
women
junior // kids
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ochraniacze // technologie // ochrona // dopasowanie // comfort

[SAS-TEC]
Odporny na zniszczenia materiał zapewnia ochronę, nawet po
kilkukrotnym zderzeniu z twardą powierzchnią.
Po uderzeniu termoelastyczna pianka SAS-TEC, szybko powraca
do swojego pierwotnego kształtu, nie tracąc swoich ochronnych
właściwości.

[diamond anchor]
Kotwica konstrukcji
umieszczona pomiędzy
łopatkami bezpieczne
utrzymuje ochraniacz na
plecach, nie ograniczając
ruchów.

we współpracy
z SAS-TEC

[d-strap]
Boczne szelki poprowadzone wzdłuż mięśnia
najszerszego grzbietu
zapewniają odpowiednie
dopasowanie oraz chronią
przed przesuwaniem się
ochraniacza w trakcie
jazdy.

[elastyczne pasy]
Trzy elastyczne paski
łączą górną i dolną część
ochraniacza kręgosłupa.
Ochraniacz pozostaje
mocno na swoim miejscu,
ale pozwala się swobodnie
poruszać.

90

[ochraniacz kości ogonowej]
Specjalna konstrukcja tzw. plastra miodu
doskonale dostosowuje swój kształt dla
komfortowej ochrony kości ogonowej
i pośladków.

ochraniacze

kamizelka z ochraniaczem uvex m
OCHRONA

DOPASOWANIE

KOMFORT

·· normy: CE / CE EN 1621-2,

·· diamond anchor

·· technologia 3D

·· d-strap

·· wyjątkowy komfort

·· plastyczny

·· ochrona kości ogonowej

Level 1 / TÜV GS

WI17A3599B18
PLN**

cena:

719,90

cena:

519,90

cena:

719,90

·· anatomiczne dopasowanie

PODGLĄD
dark grey
44.9.029.7205 (M)
44.9.029.7206 (L)
44.9.029.7207 (XL)

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.03.2017 r.

ochraniacz uvex m
OCHRONA

DOPASOWANIE

KOMFORT

·· normy: CE / CE EN 1621-2,

·· diamond anchor

·· technologia 3D

·· d-strap

·· wyjątkowy komfort

·· plastyczny

·· ochrona kości ogonowej

Level 1 / TÜV GS

WI17A2599B18
PLN**

·· anatomiczne dopasowanie

PODGLĄD
dark grey
44.9.027.7204 (S)
44.9.027.7205 (M)
44.9.027.7206 (L)
44.9.027.7207 (XL)
44.9.027.7208 (XXL)

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.03.2017 r.

kamizelka z ochraniaczem uvex w
OCHRONA

DOPASOWANIE

KOMFORT

·· normy: CE / CE EN 1621-2,

·· diamond anchor

·· technologia 3D

·· d-strap

·· wyjątkowy komfort

·· plastyczny

·· ochrona kości ogonowej

Level 1 / TÜV GS

WI17A3599B18
PLN**

·· anatomiczne dopasowanie
PODGLĄD

light grey
44.9.028.7503 (XS)
44.9.028.7204 (S)
44.9.028.7205 (M)
44.9.028.7206 (L)

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.03.2017 r.
**rekomendowana cena detaliczna
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ochraniacze

ochraniacz uvex w
OCHRONA

DOPASOWANIE

KOMFORT

·· normy: CE / CE EN 1621-2 / EN

·· diamond anchor

·· technologia 3D

·· d-strap

·· wyjątkowy komfort

·· plastyczny

·· ochrona kości ogonowej

13158, Level 1 / TÜV GS

WI17A2599B18
PLN**

cena:

519,90

cena:

399,90

cena:

399,90

·· anatomiczne dopasowanie
PODGLĄD
light grey
44.9.026.7203 (XS)
44.9.026.7204 (S)
44.9.026.7205 (M)
44.9.026.7206 (L)

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.03.2017 r.

ochraniacz uvex jr m
OCHRONA

DOPASOWANIE

KOMFORT

·· normy: CE / CE EN 1621-2,

·· diamond anchor

·· wyjątkowy komfort

·· d-strap

·· ochrona kości ogonowej

Level 1 / TÜV GS

WI17A1999B18
PLN**

·· anatomiczne dopasowanie

PODGLĄD
blue
44.9.025.4002 (116/122)
44.9.025.4003 (128/134)
44.9.025.4004 (140/146)
44.9.025.4005 (152/158)

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.03.2017 r.

ochraniacz uvex jr w
OCHRONA

DOPASOWANIE

KOMFORT

·· normy: CE / CE EN 1621-2,

·· diamond anchor

·· wyjątkowy komfort

·· d-strap

·· ochrona kości ogonowej

Level 1 / TÜV GS

·· anatomiczne dopasowanie

PODGLĄD
blue
44.9.025.9002 (116/122)
44.9.025.9003 (128/134)
44.9.025.9004 (140/146)
44.9.025.9005 (152/158)

Produkt dostępny w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.03.2017 r.
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WI17A1999B18
PLN**

akcesoria

uvex hlmt 500 visor ESS

uvex hlmt 400 visor ESS

56.8.213.0105

56.8.213.0205

56.8.216.0105

56.8.216.0205

56.8.216.0305

litemirror silver /

mirror orange /

lasergold lite (S1)

litemirror silver /

mirror rainbow /

lasergold lite (S2)

lasergold lite (S2)

WI17A1499B18
cena: 299,90 PLN**

WI17A1499B18
cena: 299,90 PLN**

WI17A1299B18
cena: 259,90 PLN**

uvex hlmt 300 visor ESS

56.8.161.0019

56.8.161.0006

56.8.161.0216

56.8.176.0096

litemirror silver /

variomatic® /

litemirror silver /

lasergold lite (S3)

litemirror blue (S1-3)

lasergold lite (S2)

WI17A1499B18
cena: 299,90 PLN**

WI17A2999B18
cena: 599,90 PLN**

WI17A1499B18
cena: 299,90 PLN**

uvex junior visor pro ESS

lasergold lite (S2)

WI17A1499B18
cena: 299,90 PLN**

WI17A1499B18
cena: 299,90 PLN**

uvex hlmt 200 visor ESS

lasergold lite (S1)

WI17A1299B18
cena: 259,90 PLN**

lasergold lite (S2)

uvex junior visor ESS

56.8.191.0003

56.8.202.0003

litemirror silver /

lasergold lite (S1)

lasergold lite (S2)

WI17A1099B18
cena: 219,90 PLN**

uvex
plecak

WI17A899B18
cena: 179,90 PLN**

uvex p.8000 tour

gardy

uvex race+

uvex JAKK+ sl

wyściółka
56.9.204.0105

WI17A399B18
cena: 79,90 PLN**

black

white

black

wyściółka

56.9.171.2201 // 52-61 cm

56.9.220.1001 // 52-62 cm

43.9.410.2200

56.9.204.0205

WI17A2249B18
cena: 449,90 PLN**

WI17A399B18
cena: 79,90 PLN**

WI17A899B18
cena: 179,90 PLN**

WI17A1099B18
cena: 219,90 PLN**

Wszystkie produkty ze strony 93 dostępne w ofercie kontraktacyjnej dla zamówień złożonych do 31.03.2017 r.
**rekomendowana cena detaliczna
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UVEX – oficjalny dostawca sprzętu do Międzynarodowych Reprezentacji.

Jacek Gizicki

Uvex Brand Manager
tel. +48 695 885 275
j.gizicki@uvex.com.pl

Barbara Kołaszewska

Bartłomiej Suchanek

tel. +48 33 828 18 42
b.kolaszewska@uvex.com.pl

tel. +48 603 305 766
b.suchanek@uvex.com.pl

Import/Export Specialist

Uvex Junior Brand Manager

p r z e d s t a w i c i e l e

h a n d l o w i :

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

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

Janusz Kos

Łukasz Brzeski

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

tel. +48 601 396 618
l.brzeski@larix.com.pl

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

woj. mazowieckie pd.
woj. łódzkie
woj. lubelskie
woj. świętokrzyskie

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

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

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

www.uvex.com.pl
www.facebook.pl/uvex.polska
CENY PODANE W KATALOGU SĄ REKOMENDOWANYMI CENAMI DETALICZNYMI.

