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protecting people
Hasło PROTECTING PEOPLE to nasze motto. Traktujemy tę zasadę niezwykle poważnie – bezpieczeństwo człowieka
to nasz główny cel, ale także nasz motywator.
Uvex pragnie zapewniać bezpieczeństwo i ochronę w miejscu pracy, jak i po pracy, na stoku i na rowerze,
sportowcom i amatorom, najmłodszym i starszym, wszystkim bez wyjątku.
Zgodnie z naszym strategicznym pojęciem bezpieczeństwa, Uvex oferuje ochronę „od stóp do głów”. Jest to
możliwe dzięki innowacyjnym, sprawdzonym, wysokiej jakości produktom, które skupiają w sobie najwyższe
standardy bezpieczeństwa. Przez ostatnie 80 lat miliony osób na całym świecie zaufało produktom marki Uvex,
wierząc w bezpieczny sprzęt najwyższej klasy.

> protecting people – wielka odpowiedzialność i nieustanne starania
Mamy wizję
Uvex od lat nieprzerwanie dąży by pozostać wśród liderów produkujących najlepszy sprzęt sportowy. Wzmacniana
z roku na rok pozycja pozwala nam wierzyć, że w niedalekiej przyszłości będziemy bezwzględnym numerem
jeden w tym sektorze.

Mamy misję

Ivica Kostelic

Photographer: Peter Wittek, Cyclist: Steven Cozza

Marka Uvex zobowiązuje. Filozofia PROTECTING PEOPLE to nasza misja. Dlatego właśnie nieustannie rozwijamy
się w produkcji najlepszego sprzętu i serwisu dla bezpieczeństwa i ochrony osób pracujących, jak i tych aktywnie
wypoczywających.

uvex // athletes

Okulary
Dzięki okularom marki Uvex jesteś gotowy na każda aktywność sportową. Szyby zastosowane w okularach
eliminują niepożądane refleksy, dostosowują się się panujących warunków pogodowych i pozostają wolne

Team Mountain Heroes

Maro Engel
Team FDJ

Max Schumann

Jason Lamy Chappuis

Team NetApp

Marco Suman

od parowania, co przekłada się na właściwą widoczność.

Ingrid Klimke
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Jakość i bezpieczeństwo
Jako światowy lider w technologii wyposażenia sportowego Uvex ustala wysokie standardy bezpieczeństwa
i jakości. Wszystkie nasze produkty przechodzą bardzo dokładne i rygorystyczne testy jakościowe zanim zostaną
wprowadzone na rynek. Procedury te mają dać klientom pewność, że zakup produktów marki Uvex to zakup
produktów najwyższej klasy.
„Nowoczesny design, maksimum bezpieczeństwa, komfort noszenia oraz trwałość – to
podstawowe wymagania profesjonalnej, jak również rekreacyjnej linii produktów marki
Uvex. Przeprowadzane na każdym poziomie produkcji testy, potwierdzają wyjątkową
jakość naszych produktów.”
Sigmund Piller, Product Development Manager

KOMORA KLIMATYCZNA

ŁAWA OPTYCZNA

TEST STRZELNICZY

Każda aktywność sportowa wystawia
materiał, z którego wykonany jest sprzęt,
na surowe warunki – począwszy od
ekstremalnej temperatury, poprzez wilgoć,
promieniowanie UV aż po obciążenia
mechaniczne. Wszystkie okulary sportowe
marki Uvex, zanim zostaną dopuszczone
do sprzedaży, przechodzą kompletne
testy zmęczenia materiału w specjalnie
przystosowanej komorze klimatycznej.

Mieć wszystko pod kontrolą przez cały czas
– to zasadniczy element sukcesu, nie tylko
w sporcie. Doskonałe właściwości optyczne
okularów marki Uvex są gruntownie
weryfikowane, z dokładnością co do jednej
setnej dioptrii, przy pomocy specjalnie
przygotowanej do tego celu ławy optycznej.

Uvex zapewnia maksimum bezpieczeństwa
oczom, dzięki przeprowadzanym testom na
mechaniczną wytrzymałość szkieł. Okulary
z łatwością wytrzymują uderzenie 6 mm
stalowej kulki, wystrzelonej z prędkością
160 km/h.
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uvex // szyby

Kolory szyb
CLEAR

LITEMIRROR YELLOW

•
•
•
•

• Wzmocniony kontrast podczas pochmurnej
i mglistej pogody
• Transmisja światła: 43–80 %
• Poziom zabezpieczenia: S1

Ochrona przed wiatrem, owadami i kurzem
Dobra widoczność w nocy i podczas zmroku
Transmisja światła: 8–1%
Poziom zabezpieczenia: S

LITEMIRROR CLEAR
•
•
•
•
•

LITEMIRROR RADAR DÉGRADÉ
• Ochrona przed oślepiającym światłem z góry
i naturalna widoczność w części dolnej
• Modny kolor szyb i wzmocnienie kontrastu
• Ochrona przed promieniowaniem IR
• Transmisja światła: 43–80 %
• Poziom zabezpieczenia: S1

Ochrona przed wiatrem, owadami i kurzem
Dobra widoczność w nocy i podczas zmroku
Ochrona przed promieniowaniem IR
Transmisja światła: 43–80 %
Poziom zabezpieczenia: S1

LITEMIRROR ROSE
•
•
•
•

LITEMIRROR SILVER

Modny kolor – wzmocniony kontrast
Ochrona przed promieniowaniem IR
Transmisja światła: 8–18%
Poziom zabezpieczenia: S3

• Ochrona przed intensywnym światłem słonecznym
• Perfekcyjna ochrona przed promieniowaniem IR
• Transmisja światła: 8–18 %
–Poziom zabezpieczenia: S3

LITEMIRROR ROSE DÉGRADÉ

LITEMIRROR SMOKE DÉGRADÉ

• Ochrona przed oślepiającym światłem z góry
i naturalna widoczność w części dolnej
• Modny kolor szyb i wzmocnienie kontrastu
• Ochrona przed promieniowaniem IR
• Transmisja światła: 43–80 %
• Poziom zabezpieczenia: S1

• Ochrona przed intensywnym światłem –
doskonała widoczność
• Wzmocniony kontrast i naturalne kolory
• Ochrona przeciw promieniowaniem IR.
• Transmisja światła: 18–43 %
• Poziom zabezpieczenia: S2

LITEMIRROR ORANGE

SMOKE

•
•
•
•

Znakomity kontrast
Ochrona przeciw promieniowaniem IR
Transmisja światła: 43–80 %
Poziom zabezpieczenia: S1

•
•
•
•

MIRROR GREEN
•
•
•
•

VARIOMATIC SMOKE

Ochrona przed oślepiającym światłem
Perfekcyjna ochrona przed promieniowaniem IR
Transmisja światła: 8–18 %
Poziom zabezpieczenia: S3

•
•
•
•
•

VARIOMATIC BROWN
•
•
•
•
•

Całodzienna ochrona przed słońcem
Naturalna widoczność
Perfekcyjna ochrona przed promieniowaniem IR
Transmisja światła: 77–17 %
Poziom zabezpieczenia: S1–3

POLAVISION
• Doskonała widoczność , dzięki wyeliminowaniu
oślepiającego światła i niepożądanych refleksów
• Wzmocniony kontrast i naturalne kolory
• Transmisja światła: 8–18 %
• Poziom zabezpieczenia: S3

Całodzienna ochrona przed słońcem
Naturalna widoczność
Perfekcyjna ochrona przed promieniowaniem IR
Transmisja światła: 77–17 %
Poziom zabezpieczenia: S1–3

Technologie szyb
UV-protection
uvex – ultraviolet excluded/
promieniowanie wykluczone
Wszystkie szyby marki Uvex
zapewniają 100% ochronę przed
promieniami UVA, UVB i UVC.

Wzmocniony kontrast i naturalne kolory
Całodzienna ochrona wzroku przed słońcem
Transmisja światła: 8–18 %
Poziom zabezpieczenia: S3

UV light
(UV-A, UV-B, UV-C)
380 nm
światło widzialne
780 nm

uvex // szyby

Kolory szyb
LITEMIRROR BROWN
•
•
•
•
•

MIRROR SILVER

Wzmocniony kontrast i naturalne kolory
Ochrona przed promieniowaniem IR
Całodzienna ochrona wzroku przed słońcem
Transmisja światła: 8–18 %
Poziom zabezpieczenia: S3

LITEMIRROR AMBER
•
•
•
•

• Ochrona przed oślepiającym światłem
• Szyb nie należy stosować podczas jazdy
samochodem
• Transmisja światła: 3–8 %
• Poziom zabezpieczenia: S4

MIRROR GOLD

Znakomity kontrast
Ochrona przeciw promieniowaniem IR
Transmisja światła: 43–80 %
Poziom zabezpieczenia: S1

•
•
•
•
•

Wzmocniony kontrast i naturalne kolory
Ochrona przed promieniowaniem IR
Całodzienna ochrona wzroku przed słońcem
Transmisja światła: 8–18 %
Poziom zabezpieczenia: S3

MIRROR RED

MIRROR BLUE

• Ochrona przed oślepiającym światłem
• Perfekcyjna ochrona przed promieniowaniem IR
– • Transmisja światła: 8–18 %
• Poziom zabezpieczenia: S3

•
•
•
•

MIRROR BROWN

MIRROR YELLOW

•
•
•
•

Ochrona przed intensywnym światłem słonecznym
Perfekcyjna ochrona przed promieniowaniem IR
Transmisja światła: 8–18 %
Poziom zabezpieczenia: S3

•
•
•
•

Ochrona przed oślepiającym światłem
Perfekcyjna ochrona przed promieniowaniem IR
Transmisja światła: 8–18 %
Poziom zabezpieczenia: S3

Ochrona przed oślepiającym światłem
Perfekcyjna ochrona przed promieniowaniem IR
Transmisja światła: 8–18 %
Poziom zabezpieczenia: S3

Okulary – legenda ikon
wentylacja oprawek
wentylacja zastosowana w oprawkach
zapewnia doskonałą widoczność,
niwelując ryzyko parowania szyb

wentylacja szyb
wentylacja szyb zapewnia
właściwą widoczność, eliminując
parowanie szyb

system wymiany szyb
wymienne szyby w różnych odcieniach,
gwarantują możliwość dopasowania koloru
do panujących warunków pogodowych

zauszniki
elastyczne, bezuciskowe, łatwo
dopasowujące się zauszniki, utrzymują
okulary we właściwym miejscu

noski
elastyczne, bezuciskowe, łatwo
dopasowujące się noski, zapobiegają
ześlizgnięciu się okularów

miękkie noski
bardzo miękki, trwałe i stabilne noski,
poprawiają komfort noszenia

OTG (over the glasses)
zaprojektowane z myślą o osobach
noszących okulary korekcyjne

Szyby – legenda ikon
DÉGRADÉ

EASY TO CLEAN

SUPRAVISION®

dégradé
gradient zawarty w szybie ochrania
przed oślepiającym promieniowaniem
słonecznym z góry, jednocześnie
zapewniając naturalną widoczność
w dolnej części soczewki

decentred lens technology
gwarantuje perfekcyjną widoczność bez
zniekształceń, przy każdym kształcie
oprawki,nawet tym najbardziej wygiętym.

easy to clean
bez względu na rodzaj zabrudzenia
– pot, krople wody czy kurz – okulary
marki Uvex są wyjątkowo łatwe
i szybkie w czyszczeniu

litemirror
lustrzana, odbijająca światło powłoka
zapewnia całkowitą ochronę przed
promieniowaniem podczerwonym

uvex supravision®
unikalna technologia Supravision®
zapewnia ochronę przed zarysowaniami
oraz parowaniem szyb. Technologia
Supravision® to także gwarancja 100%
ochrony przed promieniowaniem UV

LITEMIRROR

POLAVISION

polavision
efektywna ochrona przed niepożądanymi
refleksami i oślepiającym światłem

VARIOMATIC

A,B,C
100 %
UV-PROTECTION

variomatic
fotochromatyczna technologia
automatycznie dopasowująca szyby do
panujących warunków pogodowych
i natężenia promieni słonecznych
100% UVA-, UVB-, UVC-protection
filtry zawarte w szybach chronią ludzkie oko
przed szkodliwym promieniowaniem UV
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Wspinaczka górska/Trekking
Wysoko w górach, powietrze jest nie tylko czystsze, ale i rzadsze. Tam też jest znacznie bardziej
szkodliwe promieniowanie UV. Każdy miłośnik gór winien mieć to na uwadze. Uvex, jako producent sprzętu najwyższej jakości, pamięta o tym fakcie. Właśnie dlatego powstała linia Trekking, która zapewnia 100% ochronę przed niebezpiecznymi dla oka promieniami słonecznymi.
Okulary zapewniają optymalną widoczność bez względu na panujące warunki pogodowe.
Nieparujące szyby są odporne na zarysowania i łatwe w czyszczeniu. Wiemy, że solidne okulary
to nieoceniony kompan w wysokogórskim terenie.

forceflex
STYL
MOCNE KOLORY
TECHNOLOGIA
SUPER ELASTYCZNE

DLA EKSTREMALNYCH WYZWAŃ
forceflex – okulary outdoorowe
Upss! Upuściłeś okulary, lub co gorsza usiadłeś na nich. Jesteś przekonany, że właśnie je
zniszczyłeś. Jeśli jesteś użytkownikiem okularów forceflex taki scenariusz Ci nie grozi.
Forceflex to niesamowicie elastyczne i jednocześnie niesamowicie wytrzymałe
okulary. Dzięki zaawansowanej technologii okulary są w stanie znieść nawet
podróż w zapakowanym po brzegi plecaku. Model idealny dla każdego, kto ceni
niezniszczalność sprzętu sportowego.

uvex // mountaineering/trekking

Super elastyczne

Przetestowane

Elastomer – materiał z którego wykonane są forcelfex czyni
je naprawdę unikalnymi, bardzo giętkimi okularami. Nawet
skręcone czy wygięte pozostaną nienaruszone i zawsze wrócą
do swego oryginalnego kształtu.

Forceflex zostały poddane wielu próbom wytrzymałościowym.
Testy potwierdziły niezawodność okularów. Możemy zapewnić,
że model forceflex zniesie nieszczęśliwy wypadek i spore
obciążenie.

forceflex

WI12A1299B13 cena:

269,90 PLN
A,B,C

EASY TO CLEAN

LITEMIRROR

SUPRAVISION®

100 %
UV-PROTECTION

Nagroda Międzynarodowych Targów Kielce
w kategorii Innowacje Techniczne

brown transparent
litemirror brown (S3)
S53.0.584.2116

black
litemirror silver (S3)
S53.0.584.2216

white blue
mirror blue (S3)
S53.0.584.8416

9

10

Promotion
Modele, wyróżniające się z tłumu, silnie obrendowane i zaawansowane technologiczne.
Świetną widoczność zapewniają szyby z technologią variomatic, litemirror i supravision.
Komfort noszenia jest zasługą elastycznych nosków, nieześlizgujących się zauszników

Sandy Casar

i wentylowanych szyb.

uvex // promotion

sgl 202 race

WI12A2109B13 cena:
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439,00 PLN

A,B,C
SUPRAVISION®

VARIOMATIC

100 %
UV-PROTECTION

EASY TO CLEAN

w zestawie

black
variomatic smoke (S 1-3)
S53.0.590.2210

sgl 200

white
variomatic smoke (S 1-3)
S53.0.590.8810

WI12A119B13 cena:

249,90 PLN

A,B,C

FdJ

Ronny Ackerman

white
litemirror silver (S3)
S53.0.510.8816

100 %
UV-PROTECTION

EASY TO CLEAN

black
litemirror silver (S3)
S53.0.510.2216

Tino Edelmann

LITEMIRROR
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Cross- Country
Kolekcja Cross Country została stworzona by wspomóc sportowców. Technologia easy to
clean gwarantuje nienaganną widoczność, nawet w najbardziej wymagających warunkach
pogodowych. Supravision chroni szyby przed parowaniem. Lustrzane szyby przyciągają
spojrzenia innych, a nasz wzrok zabezpieczają przed szkodliwym promieniowaniem. Dodatkowe
elementy, takie jak pasek przytrzymujący okulary, miękkie noski oraz wyścielająca wnętrze

Christoph Sumann

okularów pianka zapewniają komfort użytkowania i właściwe przyleganie do twarzy.

uvex // cross country

track-2 cc

WI12A169B13 cena:

349,90 PLN

A,B,C
LITEMIRROR

100 %
UV-PROTECTION

SUPRAVISION®

EASY TO CLEAN

w zestawie pasek
podtrzymujący okulary

black
1. litemirror silver (S3)
2. clear (S0)
S53.1.463.2216

red
1. mirror red (S3)
2. clear (S0)
S53.1.463.3316

cross shield ll

WI12A134B13 cena:

279,90 PLN
A,B,C

EASY TO CLEAN

black
orange (S1)
S53.1.578.2212

SUPRAVISION®

white
orange (S1)
S53.1.578.8812

100 %
UV-PROTECTION
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Cycling
Jako rowerzysta musisz być przygotowany na każdą okoliczność, również tę pogodową.
Mgła na podjeździe, słońce na górze, wiatr, kurz i insekty. Okulary marki Uvex z serii Cycling
funkcjonują jak żadne dotąd. Nowoczesne technologie automatycznie dopasowują
odpowiednie zaciemnienie szyb i chronią przed parowaniem. Mądre detale, takie jak
regulowane noski, które pochłaniają pot, zauszniki, które zapobiegają ślizganiu się okularów,

Photographer: Colin Stewart, Cyclist: Max Schumann

zapewniają perfekcyjne dopasowanie i bezpieczeństwo.
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uvex variomatic technology

lekkość · wygoda · doskonała widoczność
Wysokiej jakości ochrona oczu. Ulepszona technologia Variomatic jeszcze szybciej reaguje
na zmieniające się warunki pogodowe. Specjalny kształt szkieł zapewnia perfekcyjne pole
widzenia. Elastyczne noski gwarantują komfort noszenia a gumowe zauszniki trzymają
okulary na właściwym miejscu.

nowoczesna
technologia variomatic

elastyczne noski

antypoślizgowe zauszniki

16

uvex // cycling

crow pro vario

WI12A2109B13 cena:

439,00 PLN
A,B,C

SUPRAVISION®

EASY TO CLEAN

VARIOMATIC

100 %
UV-PROTECTION

w zestawie

black mat
variomatic smoke (S 1-3)
S53.1.526.2201

white
variomatic smoke (S 1-3)
S53.1.526.8801

crow pro

WI12A1469B13 cena:

299,90 PLN
A,B,C

LITEMIRROR

100 %
UV-PROTECTION

SUPRAVISION®

w zestawie

EASY TO CLEAN

DÉGRADÉ

white
1. litemirror radar dégradé (S1)
2. litemirror silver (S3)
3. litemirror clear (S0)
S53.1.396.8816
black mat
1. litemirror smoke dégradé (S2)
2. litemirror orange dégradé (S1)
3. litemirror clear (S0)
S53.1.396.2116
red
1. litemirror rose dégradé (S1)
2. litemirror silver (S3)
3. litemirror clear (S0)
S53.1.396.3316

neon yellow
1. litemirror silver (S3)
2. litemirror radar dégradé (S1)
3. clear (S0)
S53.1.396.6616

grey mat
1. litemirror brown (S3)
2. litemirror yellow dégradé (S1)
3. clear (S0)
S53.1.396.4716

black
neon orange
1. litemirror radar dégradé (S1) 1. litemirror silver (S3)
2. litemirror silver (S3)
2. litemirror orange dégradé (S1)
3. litemirror clear (S0)
3. clear (S0)
S53.1.396.2216
S53.1.396.6316

uvex // cycling

sgl 202 vario

WI12A2109B13 cena:

439,90 PLN
A,B,C

EASY TO CLEAN

SUPRAVISION®

VARIOMATIC

100 %
UV-PROTECTION

w zestawie

silver orange
variomatic brown (S 1-3)
S53.0.522.5302

red black
variomatic smoke (S 1-3)
S53.0.522.2301

white blue
variomatic smoke (S 1-3)
S53.0.522.8401

gun black mat
variomatic smoke (S 1-3)
S53.0.522.4201

sgl 202 pola

WI12A168B13 cena:

349,90 PLN
A,B,C

EASY TO CLEAN

POLAVISION

100 %
UV-PROTECTION

SUPRAVISION®

w zestawie

red black
brown polavision (S3)
S53.0.580.2360

gun black mat
smoke polavision (S3)
S53.0.580.4250

black white
smoke polavision (S3)
S53.0.580.8250
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Multisport
Dzisiaj tennis, jutro golf, wioślarstwo lub wspinaczka. Sportowcy to pasjonaci wielu „różnych”

Lara Gut

dyscyplin. Wśród okularów z linii Multisport każdy z nich znajdzie coś dla siebie.

uvex // multisport

ultraguard pro

WI12A168B13 cena:

349,90 PLN
A,B,C

LITEMIRROR

100 %
UV-PROTECTION

SUPRAVISION®

EASY TO CLEAN

w zestawie

silicium
1. mirror red (S3)
2. clear (S0)
3. litemirror orange (S1)
S53.0.528.5716

green
1. mirror green (S3)
2. clear (S0)
3. litemirror orange (S1)
S53.0.528.7716

radical pro

black
1. litemirror silver (S3)
2. clear (S0)
3. litemirror orange (S1)
S53.0.528.2216

WI12A1359B13 cena:

279,90 PLN
A,B,C
100 %
UV-PROTECTION

LITEMIRROR

w zestawie

black mat
1. smoke (S3)
2. litemirror yellow (S1)
3. clear (S0)
S53.0.482.2010

white red
1. mirror red (S3)
2. litemirror orange (S1)
3. clear (S0)
S53.0.482.8316

sgl 100

black
1. litemirror smoke dégradé (S2)
2. litemirror orange (S1)
3. clear (S0)
S53.0.482.2216

green white
1. mirror green (S3)
2. litemirror green (S2)
3. clear (S0)
S53.0.482.7716

WI12A1359B13 cena:

279,90 PLN

A,B,C
100 %
UV-PROTECTION

LITEMIRROR

EASY TO CLEAN

w zestawie
black
1. litemirror silver (S3)
2. litemirror orange (S1)
3. clear (S0)
S53.0.509.2216

red green white
1. litemirror silver (S3)
2. litemirror orange (S1)
3. clear (S0)
S53.0.509.3716
silicium
1. litemirror silver (S3)
2. litemirror orange (S1)
3. clear (S0)
S53.0.509.4716

white
1. litemirror silver (S3)
2. litemirror orange (S1)
3. clear (S0)
S53.0.509.8816
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uvex // multisport

hawk

WI12A105B13 cena:

219,90 PLN
A,B,C
100 %
UV-PROTECTION

LITEMIRROR

w zestawie

white
1. litemirror clear dégradé (S1)
2. litemirror silver (S3)
3. litemirror orange (S1)
S53.0.224.8816

black mat
1. litemirror smoke dégradé (S2)
2. litemirror orange (S1)
3. llitemirror clear dégradé (S1)
S53.0.224.2216

DÉGRADÉ

lilac fade
1. litemirror clear dégradé (S1)
2. litemirror smoke dégradé (S2)
3. litemirror orange (S1)
S53.0.224.4916

9/2008 bardzo dobry

gravic

WI12A865B13 cena:

4/2006 dobry

179,00 PLN
A,B,C
100 %
UV-PROTECTION

LITEMIRROR

black mat
1. smoke (S3)
2. litemirror yellow (S1)
S53.0.466.2210

white blue
1. litemirror silver (S3)
2. clear (S0)
S53.0.466.8416

w zestawie

protect

white red
1. litemirror amber (S3)
2. litemirror yellow (S1)
S53.0.466.8316

white black mat
1. litemirror silver (S3)
2. litemirror yellow (S1)
S53.0.466.8216

carbon look
1. litemirror silver (S3)
2. litemirror orange (S1)
S53.0.466.2516

dark grey mat silver
1. litemirror silver (S3)
2. clear (S0)
S53.0.466.5516

WI12A865B13 cena:

179,00 PLN
A,B,C

LITEMIRROR

100 %
UV-PROTECTION

w zestawie

steel
1. smoke (S3)
2. litemirror orange (S1)
3. litemirror clear (S0)
S53.0.230.4716

black
1. smoke (S3)
2. litemirror orange (S1)
3. litemirror clear (S0)
S53.0.230.2210

uvex // multisport

paranoid

WI12A999B13 cena:

209,90 PLN
A,B,C
100 %
UV-PROTECTION

LITEMIRROR

white
mirror red (S3)
S53.0.354.8816

silicium
mirror silver (S4)
S53.0.354.4716

sgl 101

red white
mirror silver (S4)
S53.0.354.3816

black
mirror silver (S4)
S53.0.354.2216

WI12A807B13 cena:

169,00 PLN
A,B,C
100 %
UV-PROTECTION

LITEMIRROR

blue
1. litemirror smoke dégradé (S2)
2. litemirror orange (S1)
S53.1.523.4416

black mat
1. litemirror smoke dégradé (S2)
2. clear (S0)
S53.1.523.2216

w zestawie

blaze

white
1. litemirror smoke dégradé (S2)
2. litemirror orange (S1)
S53.1.523.8816

yellow
1. litemirror smoke dégradé (S2)
2. litemirror yellow (S1)
S53.1.523.6616

WI12A679B13 cena:

139,90 PLN
A,B,C
100 %
UV-PROTECTION

LITEMIRROR

black mat
1. smoke (S3)
2. litemirror orange (S1)
S53.0.335.2210

white brown
1. litemirror brown (S3)
2. litemirror orange (S1)
S53.0.335.8816

silver mat
1. litemirror silver (S3)
2. clear (S0)
S53.0.335.4716

w zestawie

white blue
1. mirror blue (S3)
2. clear (S0)
S53.0.335.8416

white black
1. litemirror silver (S3)
2. litemirror clear (S1)
S53.0.335.8216
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uvex // multisport

sgl 300

WI12A859B13 cena:

179,90 PLN
A,B,C

LITEMIRROR

100 %
UV-PROTECTION

w zestawie pasek podtrzymujący okulary

white brown
mirror brown (S3)
S53.0.507.8816

black white
mirror silver (S4)
S53.0.507.2816

sgl 203

WI12A669B13 cena:

black
mirror silver (S4)
S53.0.507.2216

139,90 PLN
A,B,C

LITEMIRROR

black mat red
mirror red (S3)
S53.0.524.2213

attack

100 %
UV-PROTECTION

black
litemirror silver (S3)
S53.0.524.2216

white
litemirror silver (S3)
S53.0.524.8816

black mat green
mirror green (S3)
S53.0.524.2215

black yellow
litemirror yellow (S3)
S53.0.524.2212

WI12A525B13 cena:

109,90 PLN
A,B,C

LITEMIRROR

clear
mirror silver (S4)
S53.0.319.9116

black red
litemirror silver (S3)
S53.0.319.2316

white
litemirror silver (S3)
S53.0.319.8816

100 %
UV-PROTECTION

black
mirror silver (S4)
S53.0.319.2216

black mat
mirror red (S3)
S53.0.319.2016

uvex // multisport

bounce

WI12A525B13 cena:

109,90 PLN
A,B,C
100 %
UV-PROTECTION

LITEMIRROR

brown transparent
mirror brown (S3)
S53.0.346.6116

black silver
litemirror silver (S3)
S53.0.346.5216

black
mirror silver (S4)
S53.0.346.2216

white
mirror brown (S3)
S53.0.346.8816

grey transparent
mirror silver (S4)
S53.0.346.4716

sgl 201

WI12A525B13 cena:

109,90 PLN
A,B,C

EASY TO CLEAN

black grey
smoke (S3)
S53.0.513.2510

black grey
clear (S0)
S53.0.513.2518

sgl 205

100 %
UV-PROTECTION

SUPRAVISION®

white grey
smoke (S3)
S53.0.513.8510

black orange
orange (S1)
S53.0.513.2612

WI12A479B13 cena:
A,B,C
LITEMIRROR

black
PC/ litemirror silver (S3)
S53.1.357.2216

100 %
UV-PROTECTION

99,90 PLN
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uvex // multisport

vega

WI12A369B13 cena:

77,90 PLN
A,B,C
100 %
UV-PROTECTION

LITEMIRROR

white
litemirror silver (S3)
S53.1.411.8816
grey
smoke (S3)
S53.1.411.5510

flash

WI12A335B13 cena:

69,90 PLN
A,B,C
100 %
UV-PROTECTION

LITEMIRROR

black
orange (S1)
S53.0.279.2212

snowsun small

black
smoke (S3)
S53.0.279.2210

black
clear (S0)
S53.0.279.2216

black
yellow (S1)
S53.0.279.2219

WI12A479B13 cena:

99,90 PLN
A,B,C
100 %
UV-PROTECTION

black
Pc/smoke (S3)
S53.0.320.2290

Produkt dostępny tylko
do wyczerpania stanów magazynowych.

uvex // multisport

arrow

WI12A38B13 cena:

79,90 PLN

A,B,C
100 %
UV-PROTECTION

brown transparent
PC/mirror brown dégradé (S3)
S53.3.830.6616

LITEMIRROR

DÉGRADÉ

white
PC/litemirror silver (S3)
53.3.830.8816

chrome mat
PC/mirror red (S3)
53.3.830.5716

black shiny
PC/litemirror silver (S3)
S53.3.830.2216

sgl 206

WI12A38B13 cena:

79,90 PLN

A,B,C
LITEMIRROR

100 %
UV-PROTECTION

black
litemirror silver (S3)
S53.1.358.2216

sgl 204

WI12A315B13 cena:

65,00 PLN
A,B,C
100 %
UV-PROTECTION

brown
brown (S3)
S53.0.525.6113

smoke
smoke (S3)
S53.0.525.2110

orange
orange (S1)
S53.0.525.3112

clear
clear (S0)
S53.0.525.9118

yellow
yellow (S1)
S53.0.525.7717

blue
mirror blue (S3)
S53.0.525.4416
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Junior/Kids
Oczy najmłodszych są szczególnie delikatne i potrzebują wyjątkowej ochrony. Okulary
marki Uvex dedykowane dzieciom i nastolatkom chronią wrażliwe oczy przed szkodliwym
promieniowaniem UV. Modne kolory i kształty czynią je dziecięcym odpowiednikiem
najciekawszych modeli dla dorosłych. Pierwszej klasy szyby, elementy zapobiegające
ześlizgnięciu się okularów oraz pasek przytrzymujący czynią nasze okulary niezastąpionym
towarzyszem przygód.

uvex // junior/kids

rooky

WI12A339B13 cena:

69,90 PLN
A,B,C
100 %
UV-PROTECTION

LITEMIRROR

w zestawie pasek podtrzymujący okulary

black
mirror silver (S4)
S53.3.853.2216

pink
mirror silver (S4)
S53.3.853.3316

sgl 501

red white
mirror red (S3)
S53.3.853.3816

blue silver
mirror blue (S3)
S53.3.853.4516

white
mirror silver (S4)
S53.3.853.8816

white lilac
litemirror silver (S3)
S53.3.853.8416

WI12A339B13 cena:

69,90 PLN
A,B,C
100 %
UV-PROTECTION

LITEMIRROR

w zestawie pasek podtrzymujący okulary

black
litemirror silver (S3)
S53.3.859.2716

white
litemirror silver (S3)
S53.3.859.8716

red
litemirror silver (S3)
S53.3.859.3816

blue
litemirror silver (S3)
S53.3.859.4216

pink
litemirror silver (S3)
S53.3.859.3416

sporty

WI12A335B13 cena:

69,90 PLN
A,B,C

LITEMIRROR

100 %
UV-PROTECTION

w zestawie pasek podtrzymujący okulary

black silver
litemirror silver (S3)
S53.3.843.2516

pink white
litemirror silver (S3)
S53.3.843.3316

red silver
litemirror silver (S3)
S53.3.843.3516

blue silver
litemirror silver (S3)
S53.3.843.4516

white
litemirror silver (S3)
S53.3.843.8816

yellow black
litemirror silver(S3)
S53.3.843.6616

27

28

Lifestyle
Wszystkie modele z linii Lifestyle tworzą ciekawe połączenie mniej formalnego stylu
i sportowego pazura. Dzięki zwracającym uwagę wzorom i udanej kombinacji kolorystycznej

Felix Neureuther

okulary wyróżniają się wśród pozostałych.

Lara Gut

Roman Rohrmoser
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oversize 23

WI12A134B13 cena:

black mat
litemirror silver (S3)
S53.0.488.2216

white blue
litemirror smoke dégradé (S2)
S53.0.488.8416

279,90 PLN

lilac transparent
litemirror rose (S3)
S53.0.488.3316

havanna transparent
litemirror brown (S3)
S53.0.488.6116

aspec

WI12A105B13 cena:

black mat
litemirror silver (S3)
S53.0.467.2116

219,90 PLN

grey mat
litemirror silver (S3)
S53.0.467.4716

white graphic
litemirror rose dégradé (S1)
S53.0.467.8816

black lines
litemirror silver (S3)
S53.0.467.2016

lounge

WI12A105B13? cena:

black mat
litemirror silver (S3)
S53.0.452.2216

blue mat
litemirror silver (S3)
S53.0.452.4416

219,90 PLN

white
litemirror brown (S3)
S53.0.452.8816

uvex // lifestyle

chino

WI12A859B13 cena:

red
PC /brown (S3)
53.1.434.3316

white deko
PC/litemirror silver (S3)
S53.1.434.8816

chunk

WI12A859B13 cena:

havanna stripe
litemirror brown (S3)
S53.0.451.6116

179,90 PLN

white mat
litemirror silver (S3)
S53.0.451.8816

179,90 PLN

grey mat
litemirror brown (S3)
S53.0.451.4716

black mat
litemirror silver (S3)
S53.0.451.2216

stick

WI12A669B13 cena:

black mat
litemirror silver (S3)
S53.0.454.2216

white mat
smoke (S3)
S53.0.454.8810

139,90 PLN

havanna transparent
litemirror brown (S3)
S53.0.454.6116
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acid

WI12A719B13 cena:

Roman Rohrmoser

silicium
litemirror smoke dégradé (S2)
S53.0.345.4716

havanna
brown (S3)
S53.0.345.6613

149,90 PLN

black
litemirror silver (S3)
S53.0.345.2216

uvex // lifestyle

lgl 3

WI12A859B13 cena:

black mat
litemirror silver (S3)
S53.0.532.2216

black amber
brown (S3)
S53.0.532.2616

grey mat
litemirror silver (S3)
S53.0.532.4716

179,90 PLN

gold mat
brown (S3)
S53.0.532.6613

white
mirror gold (S3)
S53.0.532.8816

oversize 25

WI12A815B13 cena:

havanna
litemirror brown (S3)
S53.0.495.6116

black
litemirror silver (S3)
S53.0.495.2216

diego

WI12A669B13 cena:

white blue
PC/litemirror smoke dégradé (S2)
S53.0.310.8416

169,90 PLN

139,90 PLN
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Sportowcy dyscyplin zimowych
Najlepsi sportowcy potrzebują wyśmienitego sprzętu by osiągać najlepsze rezultaty. Pomagamy im realizować
te zamierzenia. Jako ceniony dostawca sprzętu sportowego, Uvex zaangażowany jest w niemal każdą dyscyplinę
zimową, zapewniając należyte bezpieczeństwo. Dzięki najwyższej jakości kaskom, goglom i okularom nasi atleci

Roman Rohrmoser

Ivica Kostelic

Anja Huber

Lara Gut

Andreas Kofler

Sandra Lahnsteiner

Bjoern Einar Romoeren

Felix Neureuther

mogą bez obaw poświęcić się sportowym sukcesom.

Będąc częścią globalnego rynku kreujemy
własną historię sukcesu- dzięki asortymentowi
wyprodukowanemu w Niemczech, w kraju myślicieli
i teoretyków, w domu nowych idei i inwestycji.
Tutaj, w Niemczech odrywamy i opracowujemy
nowe, innowacyjne produkty i każdą najmniejszą
ich część. Nasza wiedza gwarantuje wysoką jakość
naszego sprzętu. Wciąż pracujemy nad utrzymaniem
swej pozycji. Z entuzjazmem i pasją, każdego
pojedynczego dnia w ciągu roku.

> protecting people – ogromna
odpowiedzialność oraz
ogromne przedsięwzięcie

„INNOWACJE I NIEMIECKI
KNOW-HOW”

SVEN BACH

NATIONAL SALES

„MADE IN GERMANY –
BEZPIECZNIEJSZE JUTRO”

STEFANIE HÄNFLING

RACING

„DBAMY O JAKOŚĆ”

„FUNKCJONALNOŚĆ
I ESTETYKA PROJEKTOWANA
W NIEMCZECH”

OLIVER KORDTER

ANDREA IRMSCHER ORAZ
WLADISLAV ALIMOV

PRODUCT DEVELOPMENT

DESIGN TEAM

„Dla mnie, Made in Germany,
jest czystym potwierdzeniem
jakości marki Uvex. Jest to równie ważne dla naszych klientów, ceniących sobie wysoką,
niemiecką jakość. Nasza wiedza
i doświadczenie gwarantuje
najwyższe standardy i jest
podstawą światowego sukcesu
marki Uvex”.

„Made in Germany, oznacza dla
mnie po prostu świetną jakość
i błyskawiczną odpowiedź
na potrzeby klienta. Ludzie,
pracujący na imię marki, nasi
klienci oraz najlepsi sportowcy
wiedzą, że mogą polegać na
niemieckiej jakości.”

„Marka Uvex – opracowana
w Niemczech, wyprodukowana
w Niemczech, sprzedawana
na całym świecie. Pracujemy
zgodnie z wyznaczonymi sobie
regułami i wieloletnią tradycją.
Dwie rzeczy umożliwiają nam
podążanie za wymierzonym
kursem- nasi zmotywowani
pracownicy oraz globalny sukces naszego asortymentu.”

„Produkcja w Niemczech odznacza się wieloma aspektami,
wśród nich- dbanie o każdego
pracownika oraz ekologiczny
wymiar naszej pracy. Ponadto, jesteśmy w stanie osiągać
szczególnie wysoki poziom
innowacyjności, w odniesieniu
do technicznych rozwiązań,
detali, jakości i trwałości.”

36

Certyfikat Jakości- Gwarancja Bezpieczeństwa
Jako światowy lider w dziedzinie sprzętu sportowego, uvex wyznacza jakość i standardy. Zanim nasz asortyment
trafi na sklepowe półki przechodzi surowe sprawdziany jakości. Przez cały proces produkcji, nasi eksperci
kontrolują każdy element, który składa się na kask, gogle i okulary, aby zapewnić ich zgodność z najwyższymi
standardami jakości. Powyższe procedury dają klientom pewność, że zakup produktu marki Uvex oznacza zakup
produktu najwyższej klasy.
Nowoczesny design, maksimum bezpieczeństwa, komfort noszenia oraz trwałość –
to podstawowe wymagania profesjonalnej, jak również rekreacyjnej linii produktów
marki Uvex. Przeprowadzane na każdym poziomie produkcji testy, potwierdzają
wyjątkową jakość naszych produktów.
Sigmund Piller, Product Development Manager

TESTY LABORATORYJNE

CZUJNIK CZOŁA FALI

TESTY STRZELNICZE

Produkty marki Uvex muszą umiejętnie
radzić sobie w ekstremalnych warunkach.
Testy którym, poddajemy nasze gogle,
mają potwierdzić ich niezawodność.
Dopiero wówczas możemy potwierdzić ich
bezpieczeństwo i zezwolić na ich sprzedaż.

Doskonałe właściwości optyczne gogli
marki Uvex są gruntownie weryfi kowane
z dokładnością co do jednej setnej dioptrii
przy pomocy specjalnie przygotowanego
do tego celu czujnika czoła fali.

Uvex zapewnia maksimum bezpieczeństwa
dla oczu, dzięki przeprowadzanym testom
na mechaniczną wytrzymałość szkieł. Gogle
bezkolizyjnie wytrzymują uderzenie 6 mm
stalowej kulki wystrzelonej z prędkością
160 km/h.

uvex // lens colors

Kolory szyb

LASERGOLD LITE

LASERGOLD

VARIOMATIC BROWN

• T ransmisja światła: 60%
(poziom zabezpieczenia: S1)
• Wzmocnienie kontrastu
• Odpowiednia podczas złej widoczności
(zachmurzenie, mgła)

• Transmisja światła: 25%
(poziom zabezpieczenia: S2)
• Wzmocnienie kontrastu
• Odpowiednia podczas złej widoczności
(zachmurzenie, mgła)

• Transmisja światła: 50–25%
(poziom zabezpieczenia: S1–S2)
• Automatycznie dostosowuje się
do warunków pogodowych

LITEMIRROR ORANGE

LITEMIRROR GOLD

SMOKE

• Transmisja światła: 18 %
(poziom zabezpieczenia: S3)
• W
 zmocnienie kontrastu
• Ochrona przed promieniowaniem IR
oraz oślepiającym światłem słonecznym

• Transmisja światła: 18%
(poziom zabezpieczenia: S3)
• W
 zmocnienie kontrastu
• Zaokrąglone

szyby dla lepszej ochrony
przed promieniowaniem IR

• Transmisja światła: 18%
(poziom zabezpieczenia: S3).
• W
 zmocnienie kontrastu
• N
 aturalna widoczność

LITEMIRROR SILVER

LITEMIRROR GREEN

LITEMIRROR BLUE

• Transmisja światła: 18%
(poziom zabezpieczenia: S3)
• W
 zmocnienie kontrastu
• Odpowiednia podczas złej widoczności
(zachmurzenie, mgła)
• Ochrona przed promieniowaniem IR

• Transmisja światła: 18%
(poziom zabezpieczenia: S3)
• Odpowiednia na każdą pogodę
• N
 aturalne kolory
• Całkowita ochrona przed promieniowaniem IR

• Transmisja światła: 18%
(poziom zabezpieczenia: S3)
• M
 odny kolor
• Całodzienna ochrona wzroku przed
słońcem

MIRROR SILVER

LITEMIRROR RED

LITEMIRROR PINK

• Transmisja światła: 18 %
(poziom zabezpieczenia: S3)
•W
 zmocnienie kontrastu
• Szyby na każdą pogodę
• Ochrona przed promieniowaniem IR

• Transmisja światła: 25%
(poziom zabezpieczenia: S2)
•W
 zmocnienie kontrastu
• Szyby na każdą pogodę
• Ochrona przed promieniowaniem IR

• Transmisja światła: 18%
(poziom zabezpieczenia: S3)
• Wzmocnienie kontrastu
• Szyby na każdą pogodę
• Ochrona przed promieniowaniem IR

LITEMIRROR CORE GOLD

LITEMIRROR VIOLET

LITEMIRROR YELLOW

• Transmisja światła: 18–43 %
(poziom zabezpieczenia: S2)
•W
 zmocnienie kontrastu
• Szyby na każdą pogodę
• Ochrona przed promieniowaniem IR

• Transmisja światła: 18%
(poziom zabezpieczenia: S3)
• Wzmocnienie kontrastu
• Ochrona przed promieniowaniem IR
• Naturalna widoczność

• Transmisja światła: 25%
(poziom zabezpieczenia: S2)
• Modny kolor
• Całodzienna ochrona wzroku przed
słońcem

POLAVISION HD/
LITEMIRROR SILVER

POLAVISION

• Transmisja światła: 10%
(poziom zabezpieczenia: S3)
• Eliminuje oślepiające i irytujące refleksy
• Znakomity kontrast i naturalne kolory
• Całodzienna ochrona wzroku przed słońcem
oraz promieniowaniem IR

• Transmisja światła: 35%
(poziom zabezpieczenia: S2)
• Eliminuje oślepiające i irytujące refleksy
• Znakomity kontrast i naturalne kolory
• Całodzienna ochrona wzroku przed słońcem
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Photographer: Roman Lachner, Rider: Hannes Drexl
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Photographer: Michael Neumann, Spot: Alaska
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ZAPROJEKTOWANE PRZEZ EKIPĘ

CORE RIDERS

DLA SPRAGNIOWNYCH WRAŻEŃ
PASJONATÓW PUCHU

DEVELOPMENT

STORY

Historia rozwoju

Historia marki
Chronimy ludzi już od ponad 80 lat. UVEX – firma rodzinna z siedzibą
w Niemczech został załozony w 1926 r. Nazwa Uvex jest skrótem
od Ultra Violet Excluded, co oznacza Wykluczenie Ultrafioletu, a co
jest podstawową cechą naszych gogli i okularów. Na początku
lat 30 XX wieku wyprodukowaliśmy swoje pierwsze gogle
w Furth. Od 1960 nasza nazwa jest światowym symbolem jakości,
wyprodukowanym w Niemczech.
Uvex to producent gogli, kasków, ochraniaczy i okularów
przeciwsłonecznych, oferujących najwyższą wydajność w świecie
sportu i rozrywki. Nasze produkty są skrupulatnie produkowane,
dokładnie przetestowane i wykraczają poza międzynarodowe
standardy. Dowodzą swojej jakości w każdych warunkach
pogodowych . Uvex produkuje sprzęt nie tylko do sportów
zimowych, ale także do sportów motorowych, kolarstwa, a także
do sportów konnych. Ten szeroki zasób doświadczenia, jest
zapewnieniem wartości, jakości i innowacyjności. Jaki jest sekret
marki? Dedykowanie swoich produktów naszym sportowcom
i ich pasji.

W 2009 roku Uvex założył team składający się z fresstylowych i freeridowych
ekspertów. Współpracując bardzo blisko z tymi sportowcami, stworzyliśmy
zupełnie nową linię w naszej kolekcji. Inspiracja, design, wyszukane właściwości
a także doskonała funkcjonalność zostały połączone z pasją naszych sportowców.
Rygorystyczne testowanie, recenzowanie przez użytkowników, inżynierów
i managerów produktu, zapoczątkowało najlepsze właściwości dla jazdy
w puchu i snowparku. Dzięki temu mogliśmy stworzyć sprzęt wysoce
funkcjonalny i jedyny w swoim rodzaju.
Recenzja produktu wydana przez sportowca była nieodzownym elementem
procesu produkcyjnego. Intensywne konsultacje ze sportowcami doprowadziły
do rozwoju serii poprzez inspirację przez najważniejsze właściwości. Nasi
testerzy wybierali swoje ulubione produkty, przekazując również opinię, w jaki
sposób można je ulepszyć. Specjaliści od mediów w strefie freski pozwolili
zespołowi zyskać dokładny wglą d w społeczeństwo. Cały zespół UVEXa
zapoczątkował serię która prawdziwie pasuje do społeczeństwa freeski.
Zaprojektowane przez grupę Core Riders dla wszystkich pasjonatów sportu.

The Core Range!

ROMAN
ROHRMOSER

SEBI

GEIGER

TOBIAS

MANGOLD

SANDRA

BASTI

DREXL

HANNES

BJÖRN

FLO

BENOÎT

LAHNSTEINER

KÖFER

HANNEMANN

HEREGGER

VALENTIN
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GET RECON READY
TEMPERATURA

PRĘDKOŚĆ

CHRONOMETR

ALT WYSOKOŚĆ

SKOK

DST

ODLEGŁOŚĆ

VRT DROGOMIERZ
LOKALIZACJA

G.GL 9
Wszystko w goglach – wysokość, prędkość, lokalizacja oraz
wiele, wiele więcej, dzięki goglom G.GL 9 Recon Ready
Nareszcie jesteś na szczycie. Przed Tobą niesamowity widok. Teren
pokryty sporą warstwą białego puchu. Sprawdzasz kierunek. Gogle
G.GL 9 są gotowe. System recon również. Wraz ze wszystkimi
informacjami, które potrzebujesz. Możesz ruszać!

Styl

Wymienne szyby magnetyczne

Recon-Ready

G.GL 9 zapewniają nie tylko najlepsze informacje,

Idealne w zupełnie różnych warunkach pogodo-

G.GL 9 zostały specjalnie zaprojektowane, by

ale i najlepszy wygląd. Duże, pozbawione oprawki

wych. Szybka i łatwa wymiana szyb z technologią

mogły pracować z systemem Recon. To niezwykła

z lustrzanymi szybami. Bardzo stylowe. Dostępne

Supravision. Dostępne kolory szyb: litemirror silver-

technologiczna innowacja dla każdego kto

w wielu opcjach kolorystycznych.

-smoke/clear, litemirror blue-smoke/clear, litemirror

potrzebuje więcej informacji, niż może dostrzec

green-smoke/clear, litemirror red-smoke/lasergold

jego oko. Lokalizacja GPS, namierzanie znajomych,

lite, litemirror core gold-clear/blue.

skok, temperatura i jeszcze więcej.

facebook.com/uvexcorerange
uvex-core-range.com

uvex // core range goggles
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GET RECON READY!
SPRAWDŻ NOWE GOGLE UVEX G.GL 9 RECON READY

ZALETY SYSTEMU RECON
AKUMULATOR
LITOWO-JONOWY

Gps pozwala Ci sprawdzić twoją pozycję i szybkość, zawsze wiesz gdzie
znaleźć swojego kolegę, albo otrzymać informację o swoich skokach.
Dodatkowo dzięki smartfonowi, jesteś zawsze w kontakcie na stoku.
Nowe gogle G.GL9 recon ready zostały opracowane we współpracy
z Recon Instruments, posiadają wszystko co potrzebujesz – gogle
naszpikowane elektroniką, ale nadal lekkie.

PRZYCISKI
KOLOROWY
WYŚWIETLACZ LCD

Dowiedz się więcej o systemie Recon, dostępnym oddzielnie na stronie:

www.reconinstruments.com

SYSTEM RECON DOSTĘPNY JEST W DWÓCH WERSJACH:

Szybkość, temperatura, wysokość, dystans, długość skoku,
pozycja gps, zegar, mierzenie zjazdu, chronometr.

Wszystkie parametry mod + nawigacja, identyfikacja
rozmówcy, bezprzewodowe połączenie z aparatem
fotograficznym, playlista, namierzanie przyjaciół, wiadomości
tekstowe, opcja ściągania aplikacji na androida.
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uvex // core range goggles

WI12A399B13 cena:

799,90 PLN

yellow/black mat
1. litemirror red-smoke/clear (S3)
2. core gold-clear/clear (S2)
S55.0.701.6126

SUPRAVISION ®

SPHERIC DOUBLELENS

A,B,C
REGULATOR

100 %
UV-PROTECTION

LITEMIRROR

small

frame size

w zestawie futerał
G.GL 9 CX Zippercase

large

white/liteblue mat
1. litemirror silver-smoke/clear (S3)
2. litemirror yellow-clear/clear (S2)
S55.0.701.1426

WI12A274B13 cena:

549,90 PLN

white/green mat
litemirror blue-smoke/
clear (S3)
S55.0.700.7126

SUPRAVISION ®

SPHERIC DOUBLELENS

A,B,C
REGULATOR

100 %
UV-PROTECTION

LITEMIRROR

small

frame size

large

black mat
litemirror red-smoke/
lasergold lite (S3)
S55.0.700.2126

black/white
litemirror red-smoke/
lasergold lite (S3)
S55.0.700.2026

uvex // core range goggles

WI12A199B13 cena:

399,90 PLN

white/green
litemirror gold-clear/clear (S2)
S55.0.619.1726

A,B,C
SUPRAVISION ®

SPHERIC DOUBLELENS

100 %
UV-PROTECTION

black/black
litemirror green-smoke/
lasergold lite (S3)
S55.0.619.2026

LITEMIRROR

small

frame size

large

blue/black
litemirror yellow-clear/
lasergold lite (S2)
S55.0.619.4026

white mat/white
litemirror red-smoke/
lasergold lite (S2)
S55.0.619.1026

WI12A199B13 cena:

399,90 PLN

black/orange/green
litemirror core gold-smoke/
clear (S2)
S55.0.703.2626

A,B,C
LITEMIRROR

small

SUPRAVISION ®

SPHERIC DOUBLELENS

frame size

large

100 %
UV-PROTECTION

yellow/white/orange
litemirror red-smoke/
lasergold lite (S2)
S55.0.703.7326

black/green/white
litemirror yellow-clear/
lasergold lite (S2)
S55.0.703.2726

white/green/black
litemirror red-smoke/
lasergold lite (S2)
S55.0.703.1726
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Core Riders na wideo

Soczyste
kolory

Podążaliśmy z kamerą za naszą
ekipą Core Range Riders. Film was
z pewnością zaskoczy. Teraz

Jeśli lubisz wyróżniać

możemy jedynie zapewnić, że tam

się z tłumu, kask HLMT 5

gdzie pojawia się Core Range Team,

jest dla Ciebie. Dostępny

tam też jest HLMT 5. Tylko na naszej

w świeżych, mocnych

stronie internetowej od sierpnia

kolorach. Idealnie

2012.

wpasowany w śnieżną
scenerię.

Technologiczne rozwiązania
HLMT 5 zaopatrzony został w najlepsze technologie marki: system monomatic dla łatwego regulowania paska
podbródka, bez konieczności ściągania rękawiczki. Ochrona przed przypadkowym odpięciem. System regulacji rozmiaru
IAS dla idealnego dopasowania do kształtu głowy. Wentylacja dla komfortowej jazdy.

Ventilation

IAS

Headband Holder

Monomatic

FAS

facebook.com/uvexcorerange
uvex-core-range.com

uvex // core range helmets

WI12A2749B13 cena:
Numer Katalogowy

Rozmiar

S56.6.146.61..

..05 S – M

S56.6.146.42..

Kolor

Wnętrze kasku

..07 L – XL

yellow/blue mat

welurowa wyściółka

..05 S – M

..07 L – XL

blue/orange mat

welurowa wyściółka

S56.6.146.12..

..05 S – M

..07 L – XL

white/grey mat

welurowa wyściółka

S56.6.146.25..

..05 S – M

..07 L – XL

black/grey mat

welurowa wyściółka

blue/orange mat
S56.6.146.42...

AB/FROM

610g

white/grey mat
S56.6.146.12...

3

IAS

Normy: EN 1077 B
ASTM F 2040

yellow/blue mat
S56.6.146.61...

black/grey mat
S56.6.146.25...

WI12A2249B13 cena:

AB/FROM

610g

549,90 PLN

Numer Katalogowy

Rozmiar

S56.6.147.36..

..05 S –M

S56.6.147.12..

449,90 PLN

Kolor

Wnętrze kasku

..07 L – XL

orange/blue

welurowa wyściółka

..05 S – M

..07 L – XL

white/yellow

welurowa wyściółka

S56.6.147.21..

..05 S – M

..07 L – XL

black/neon green mat

welurowa wyściółka

S56.6.147.72..

..05 S – M

..07 L – XL

green/white mat

welurowa wyściółka

S56.6.147.52..

..05 S – M

..07 L – XL

grey/black

welurowa wyściółka

white/yellow
S56.6.147.12..

black/neon green mat
S56.6.147.21..

grey/black
S56.6.147.52..

green/white mat
S56.6.147.72..

3
orange/blue
S56.6.147.36..
IAS

Normy: EN 1077 B
ASTM F 2040
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Photographer: MirjaGeh.com, Rider: Sebastian Huber
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OCHRONA STWORZONA
OD POCZĄTKU

Skacz wysoko, ląduj bezpiecznie. Przezorny zawsze ubezpieczony.
Standardy są po to aby je przekraczać. Ochraniacz P.GR 7 ustanawia własne standardy. Łączy
bezpieczeństwo, maksymalną elastyczność, najlepsze materiały i najnowsze technologie.
Technologie te zawierają regulację wzrostu Y-Frame i jedyny w swoim rodzaju Back Lenght
Index. Dostępny w dwóch szerokościach P.GR 7 Free i P.GR 7 Free LX.

Roman Rohrmoser

facebook.com/uvexcorerange
uvex-core-range.com

Maksymalne bezpieczeństwo
i maksymalny komfort.

Technologia: fit

Technologia: flexibility

Nasza nowa kolekcja ochraniaczy została zbudowana
w oparciu o dokładne badania na temat wypadków
i urazów ponoszonych przez sportowców, w połączeniu
z wiedzą dostarczoną przez naszych profesjonalistów.
Rezultatem tego są produkty, które dostarczają więcej
ochrony niż przewidują standardy, a także lepszy
komfort, aniżeli jakiekolwiek inne ochraniacze. Jest
to rezultatem naszego projektu „Minimum Impact
concept”, wykorzystującą specjalną piankę
pochłaniającą uderzenia. Norma EN1621-2 level 1, level
2 dla P.GR 7 free (przekazanie tylko 9kN siły uderzenia,
zamiast 18kN). Zaprojektowany przez Uvex. Made in EU.

Tylko ochraniacz, który zapewnia doskonałe
dopasowanie może należycie chronić. Uvex
Back Lenght Index (BLI) pozwala na szybki
wybór długości ochraniacza na plecy. P.GR
7 free: Y-Frame dopasowuje wysokość
ochraniacza, a Floating Protection dba
o ochronę twoich ramion, żeber i lędźwi.

Więcej możliwości ruchu, mniej wypadków
i kontuzji – inspiracja stojąca za rozwojem
wszystkich nowych ochraniaczy marki Uvex.
Nasze rozwiązania to najnowsze technologie,
najlepsze materiały, zapewniające najlepsze
pochłanianie wstrząsów, najlepszy komfort
noszenia. Wysoki stopień dopasowania
zapewnia właściwą ochronę ramion.

uvex // protectors

WI12A374B13 cena:
Numer
Katalogowy

Rozmiar

749,90 PLN
Kolor

..04 S–M
S44.9.018.27..

..05 M–L

black/green

..06 XL–XXL
• r egulacja wysokości stelaża
• płynna regulacja ochrony
• wysokiej jakości siatka 3D
w obszarze kręgosłupa
zapewniająca lepszą wentylację

Norma: EN 1621-2, Level 2

black/green
BLI 5-8
S44.9.018.27..

WI12A209B13 cena:
Numer
Katalogowy

Rozmiar

419,90 PLN
Kolor

..04 S–M
S44.9.017.27..

..05 M–L

black/green

..06 XL–XXL
• r egulacja ochrony kręgosłupa
wraz z klamrą
• łatwy do czyszczenia

Norma: EN 1621-2, Level 1

black/green
BLI 5-8
S44.9.017.27..

WI12A149B13 cena:
Numer
Katalogowy

Rozmiar

299,90 PLN
Kolor

..04 S–M
S44.9.016.27..

..05 M–L
..06 XL–XXL

• r egulacja ochrony kręgosłupa
wraz z klamrą
• łatwy do czyszczenia

Standard: EN 1621-2, Level 1

black/green
BLI 1-5
S44.9.016.27..

black/green
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Race
Sprzęt z najwyższej półki. Gogle i kaski serii race zostały przygotowane by spełniać wymagania
najbardziej wymagających sportowców, ponieważ szybkość nie przebacza błędów.
Kolekcja gogli z serii race zapewnia szerokie pole widzenia. Produkowane poprzez technologię
wtryskową pojedyncze szkła wysokiej rozdzielczości z powłoką zapobiegającą rysowaniu i anti
fog wewnątrz, zapewniają świetny obraz.
Doskonałe dopasowanie i ochrona, to wymaganie, które muszą spełnić nasze kaski z serii
race. Zoptymalizowane pod kątem ciężaru, dostępne w wielu rozmiarach. Wentylacja została
zmniejszona, by spełnić wymagania bezpieczeństwa zgodnie z normą EN 1077. Uvex fp 2gfk

Lara Gut

spełnia także standardy FIS 2012.

Viktoria Rebensburg

Kathrin Zettel

Ivica Kostelic
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uvex // race helmets

hlmt 5 race

WI12A3149B13 cena:
Numer
Katalogowy

Rozmiar

Kolor

..05 S –M

S56.6.149.64..

..07 L – XL
..05 S –M

S56.6.149.76..

629,90 PLN

..07 L – XL

HARD
SHELL

orange/blue

TECHNOLOGY

3

green/yellow

AB/FROM

610g

IAS

Normy: EN 1077 B

orange/blue
S56.6.149.64..

green/yellow
S56.6.149.76..

fp 2 gfk

WI12A6249B13 cena:

Meets FIS Standards

Numer
Katalogowy

Rozmiar

1249,90 PLN

Kolor

2

..04 S
S56.6.035.96..

..05 M

green chrome/yellow

AB/FROM

..06 L

430g

..07 XL

Normy: EN 1077 A / ASTM F 2040
Meets FIS Standards

Możliwość montażu gardy

green chrome/yellow
S56.6.035.96..

jump

HARD
SHELL

TECHNOLOGY

WI12A2899B13 cena:
Numer
Katalogowy

Rozmiar

579,90 PLN

WI12A2499B13 cena:

Kolor

Numer
Katalogowy

..04 S
S56.6.021.64..
oraz
S56.6.021.64..

..05 M
..06 L

Rozmiar

Kolor

S56.6.021.22..
oraz
S56.6.021.10..

yellow/green
S56.6.021.67..

..05 M
..06 L

Możliwość
montażu gardy

WI12A2899B13 cena:
Numer
Katalogowy

Rozmiar

579,90 PLN
Kolor

..04 S
black
oraz
white

..07 XL

black
S56.6.021.22..

Normy: EN 1077 A

AB/FROM

490g

..04 S
blue/orange
oraz
yellow/green

..07 XL

blue/orange
S56.6.021.64..

499,90 PLN

2

white
S56.6.021.10..

S56.6.021.76..

..05 M
..06 L
..07 XL

green chrome/yellow
S56.6.021.76..

green
chrome/
yellow

high resolution single lens
uvex // race goggles

fx race
cena:

oprawka

649,90 PLN

A,B,C
SUPRAVISION®
DOUBLE LENS

duża

100 %
UV-PROTECTION

WI12A1249B13 cena:

green chrome
lasergold lite (S1)
S55.0.503.7019

orange
lasergold lite (S1)
S55.0.503.3619

green
lasergold lite (S1)
S55.0.503.7119

fp 501 race

EASY TO CLEAN

249,90 PLN

white
lasergold lite (S1)
S55.0.503.1019

black/white
mono lens lasergold (S2)
S55.0.503.2119

WI12A1249B13 cena:

249,90 PLN
A,B,C

EASY TO CLEAN

REGULATOR

SUPRAVISION®
DOUBLE LENS

100 %
UV-PROTECTION

mała

orange
lasergold lite (S1)
S55.0.087.3619

white
lasergold lite (S1)
S55.0.087.1019

oprawka

duża

green
lasergold lite (S1)
S55.0.087.7119

Nicole Hosp

WI12A3249B13

mała
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Photographer: Jürgen Rosenbusch (TM Studios)
Ivica Kostelic

downhill 2000
STYL
PONADCZASOWY WZÓR
TECHNOLOGIA
SZYBY Z OPCJĄ VARIOMATIC
LUB POLAVISION

ZWYCIĘZCA STYLU!
downhill 2000 – zaawansowana technologia i
niebanalny styl
W goglach downhill 2000 kolorystyka idzie w parze z bezpieczeństwem
oczu. Design downhill 2011 nadaje goglom ponadczasowego wydźwięku.

1970 downhill
Oryginalne gogle downhill zostały
wprowadzone na rynek w 1972r i były
to pierwsze gogle, które miały szkła
produkowane w formie wtryskowej. Gogle
downhill 2000 są najnowszą odsłoną siły
marki Uvex w innowacyjności szyb. Od 1972
nasze gogle cieszyły się wielkim uznaniem za
zaawansowaną technologię szkieł.

Styl i technologia
Stylowy wzór i kolory. Wykonane w technologii
wtryskowej, sferyczne szyby z powłoką
polavision lub variomatic. Uderzający styl
i imponująca technologia.

Sportowiec marki Uvex
– Ivica Kostelic
Ivica Kostelic- zwycięzca generalny Skiing
World Cup 2011 oraz narciarz roku. Zobacz film
z Ivicą Kostelic już w sierpniu 2012 na naszej
stronie.

uvex-sports.com
facebook.com/uvexwintersports

uvex // downhill goggles

downhill 2000 vario

WI12A2899B13 cena:

579,90 PLN
A,B,C

REGULATOR

VARIOMATIC

mała

oprawka

SUPRAVISION ®

SPHERIC DOUBLELENS

100 %
UV-PROTECTION

duża

white
variomatic brown/
clear (S 1-2)
S55.0.108.1123
liteblue
variomatic brown/
clear (S 1-2)
S55.0.108.4423

black
variomatic brown/
clear (S 1-2)
S55.0.108.2223

downhill 2000

WI12A1999B13 cena:

399,90 PLN
A,B,C

SUPRAVISION ®

SPHERIC DOUBLELENS

100 %
UV-PROTECTION

mała

LITEMIRROR

oprawka

duża

black met mat/
litemirror silver-smoke/
lasergold lite (S3)
S55.0.109.2226

white
litemirror green-smoke/
lasergold lite (S3)
S55.0.109.1126

black
litemirror gold-smoke/
clear (S3)
S55.0.109.2126
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hypersonic cx
STYL
SMUKŁA OPRAWKA
TECHNOLOGIA
NOWE, WYMIENNE SZYBY MAGNETYCZNE

MODA I FUNKCJONALNOŚĆ
gogle hypersonic cx – magnetyczne
przyciąganie wzroku
Uvex wprowadza najnowsze gogle hypersonic cx. Ultra cienki kształt
oprawek, idealnie pasuje do mniejszej głowy. W zestawie dwie szyby, które
możesz łatwo zmienić. Perfekcyjne pod jasnym, błękitnym niebem albo
w zacienionych dolinkach.

uvex-sports.com
facebook.com/uvexwintersports

wymienne magnetyczne szyby

uvex // hypersonic goggles
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naciskasz na szkła od wewnątrz i wymieniasz na odpowiednie do aktualnie
panujących warunków i jesteś gotowy. Ekstremalnie szybkie i proste.

rozwiązania technologiczne

zgrabne i stylowe

Gogle hypersonic cx posiadają technologię wentylacji
szyb NACA – sprawdzoną w sprzęcie motocyklowym.

Przeciwieństwa się przyciągają- technologia i styl, wydajność
i elegancja – nowe hypersonix cx.

hypersonic cx

WI12A3999B13 cena:

799,90 PLN
A,B,C

SUPRAVISION ®

SPHERIC DOUBLELENS

mała

white
1. litemirror pink-smoke/clear (S3)
2. lasergold lite (S1)
S55.0.410.1126

hypersonic

oprawka

black mat
1. litemirror red-smoke/clear (S3)
2. lasergold lite (S1)
S55.0.410.2226

100 %
UV-PROTECTION

LITEMIRROR

duża

silver mat
1. litemirror silver-smoke/clear (S3)
2. lasergold lite (S1)
S55.0.410.5526

WI12A2349B13 cena:

469,90 PLN
A,B,C
SUPRAVISION ®

SPHERIC DOUBLELENS

mała

white mat
litemirror red-smoke/
lasergold lite (S3)
S55.0.413.1026

oprawka

black mat
litemirror silver-smoke/
lasergold lite (S3)
S55.0.413.2226

duża

100 %
UV-PROTECTION

LITEMIRROR

white
litemirror blue-smoke/
clear (S3)
S55.0.413.1126

black
litemirror green-smoke/
clear (S3)
S55.0.413.2126
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Innowacyjna technologia zmiany szyb

uvex // take off

Zmień szybki – błyskawicznie i wygodnie
Pierwsze gogle zimowe z technologią magnetycznych szyb, które pozwalają szybko i za pomocą jednej ręki zmienić szkła. Szybę ciemniejszą,
odpowiednią na słoneczną pogodę można łatwo założyć na gogle, dzięki zastosowanym w szybie mini magnesom. Szyba jest odporna na
zarysowania, nie łamiąca, super elastyczna i łatwa do przechowywania w kieszeni.

Oryginalność i wysoka jakość
Podczas mglistej pogody proponujemy szyby, które zapewniają
lepszy kontrast (najczęściej o poziomie zabezpieczenia S1).
Szyby, stosowane podczas słonecznej pogody zapewniają
naturalną widoczność i poziom zabezpieczenia S3. Oddychająca,
wodoodporna membrana zapobiega wilgoci.
Gogle z grupy take off to gwarancja perfekcyjnej widoczności we
wszystkich warunkach pogodowych.
Dostępne zarówno dla dzieci jak i osób noszących okulary
korekcyjne.
Wybierz swoje gogle spośród kilku modeli, różniących się
zastosowanymi technologiami i kolorystyką, by sprostać każdym
wymaganiom i różnym gustom.

Model take off to zwycięzca
wielu nagród!
– Plus X Award- przyznane tytuły: „Najlepsze gogle roku 2011”
oraz „Pieczęć aprobaty” w kategorii Wysoka Jakość, Design oraz
Funkcjonalność.
– Stiftung Warentest- Test Winner- przyznana ocena „bardzo dobry”
w teście gogli z opcją wymiennej szyby.
– ISPO European Ski-Award- zwycięzca.
– Najbardziej innowacyjna marka roku 2011.
– Nagroda Międzynarodowych Targów Kielce.
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uvision take off

WI12A2849B13 cena:

569,90 PLN
A,B,C

REGULATOR

mała

oprawka

duża

green mat
1. polavision-lasergold lite (S2)
2. litemirror yellow-smoke (S3)
S55.0.208.7726

SUPRAVISION ®

LITEMIRROR

SPHERIC DOUBLELENS

POLAVISION

TAKE OFF LENS

100 %
UV-PROTECTION

black/white
1. polavision-lasergold lite (S2)
2. litemirror silver-smoke (S3)
S55.0.208.1226

white/black
1. polavision-lasergold lite (S2)
2. litemirror silver-smoke (S3)
S55.0.208.2126

take off

WI12A2699B13 cena:

539,00 PLN
A,B,C

REGULATOR

mała

darkorange
1. lasergold lite-clear (S1)
2. litemirror core gold-smoke (S3)
S55.0.208.3326

LITEMIRROR

oprawka

duża

SUPRAVISION®
DOUBLE LENS

100 %
UV-PROTECTION

TAKE OFF LENS

white
1. clear-clear (S0)
2. litemirror silver-smoke (S3)
S55.0.208.1126

black mat
1. lasergold lite-clear (S1)
2. litemirror silver-smoke (S3)
S55.0.208.2026

uvex // take off goggles

fx take off

WI12A2499B13 cena:

59

499,90 PLN
A,B,C

TAKE OFF LENS

SUPRAVISION®
DOUBLE LENS

mała

white/black
1. lasergold lite-clear (S1)
2. smoke (S3)
S55.0.210.1220

speedy pro take off

100 %
UV-PROTECTION

oprawka

duża

black
1. lasergold lite-clear (S1)
2. smoke (S3)
S55.0.210.2220

WI12A1199B13 cena:

239,90 PLN
A,B,C

TAKE OFF LENS

SUPRAVISION®
DOUBLE LENS

mała

oprawka

duża

black
1. lasergold lite-clear (S1)
2. smoke (S3)
S55.3.823.2229

Lara Gut

Fabienne Suter

white
1. lasergold lite-clear (S1)
2. smoke (S3)
S55.3.823.1129

100 %
UV-PROTECTION
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szyba dostosowywująca się do warunków atmosferycznych

Innowacyjna,
fotochromatyczna
technologia zapewniająca
perfekcyjne przyciemnienie
Szyby variomatic automatycznie adaptują się
do warunków oświetlenia. Szkła dopasowują
się do odcieni światła, promieniowania
UV, zapewniając jeden z trzech poziomów
zabezpieczenia. Wszystko to dla bezpiecznej
zabawy na śniegu przez cały dzień.

Jeszcze szybszy czas reakcji
Dla najlepszego bezpieczeństwa na trasie,
gdzie szybkość jest tak ważna. Reakcja szkieł
jest automatyczna aby zapewnić optymalną
widoczność. Szyby w technologii variomatic
natychmiast się przyciemniają przy słonecznej
pogodzie, a rozjaśniają przy słabszej
widoczności. Są w stu procentach niezawodne,
a na reakcję szyb nie mają wpływu skoki
temperatury.

Perfekcyjna wizja w każdych
warunkach oświetleniowych
Szkła variomatic regulują przenikanie światła
na poziomach S1 do S2, zapewniając właściwy
odcień. Vario sprawia że manualna zmiana
szkieł nie jest potrzebna.

uvex-sports.com
facebook.com/uvexwintersports
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sioux super pro

WI12A3099B13 cena:

619,90 PLN
A,B,C

REGULATOR

VARIOMATIC

mała

oprawka

SUPRAVISION ®

SPHERIC DOUBLELENS

100 %
UV-PROTECTION

duża

green/black
variomatic brown/clear (S 1-2)
S55.0.320.7723
white/anthracite
variomatic brown/clear (S 1-2)
S55.0.320.5123

black/black
variomatic brown/clear (S 1-2)
S55.0.320.2223

hypersonic vario

WI12A2899B13 cena:

579,90 PLN
A,B,C
SUPRAVISION ®

VARIOMATIC

SPHERIC DOUBLELENS

mała

liteblue
variomatic brown/clear (S 1-2)
S55.0.411.4423

oprawka

100 %
UV-PROTECTION

duża

black
variomatic brown/clear (S 1-2)
S55.0.411.2223
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Polavision
Gogle z polaryzacją niweluje ostre światło i niekorzystne refleksy. Szkła wykonane
z polikarbonu mają filtr polaryzacyjny, który zabezpiecza oczy przed
nadwyrężeniem poprzez wyeliminowanie blasku czy odbicia światła.

widok bez polaryzacji

widok dzięki polaryzacji

64
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downhill 2000 pola hd

WI12A3999B13 cena:

799,90 PLN
A,B,C

REGULATOR

mała

white
litemirror silver-polavision hd/
lasergold lite (S3)
S55.0.107.1126

uvision pola

oprawka

duża

POLAVISION

SUPRAVISION ®

SPHERIC DOUBLELENS

100 %
UV-PROTECTION

LITEMIRROR

black
litemirror silver-polavision hd/
lasergold lite (S3)
S55.0.107.2226

WI12A1749B13 cena:

349,90 PLN
A,B,C

POLAVISION

SUPRAVISION®
DOUBLE LENS

100 %
UV-PROTECTION

mała

black mat
polavision/high contrast
lasergold lite (S2)
S55.0.205.2221

onyx pola

oprawka

duża

white mat
polavision/high contrast
lasergold lite (S2)
S55.0.205.1121

WI12A1549B13 cena:

309,90 PLN
A,B,C

POLAVISION

SUPRAVISION®
DOUBLE LENS

mała

polarwhite mat
polavision/high contrast
lasergold lite (S2)
S55.0.023.1121

black metallic mat
polavision/high contrast
lasergold lite (S2)
S55.0.023.2121

100 %
UV-PROTECTION

oprawka

duża

silver mat
polavision/high contrast
lasergold lite (S2)
S55.0.023.5521

uvex // polavision goggles

tomahawk pola

WI12A1749B13 cena:

349,90 PLN
A,B,C

REGULATOR

SUPRAVISION®
DOUBLE LENS

POLAVISION

mała

black metallic mat
polavision double lens
lasergold lite (S2)
S55.0.088.2221

f2 pola

100 %
UV-PROTECTION

oprawka

duża

titan mat
polavision double lens
lasergold lite (S2)
S55.0.088.2521

WI12A1549B13 cena:

309,90 PLN
A,B,C

POLAVISION

SUPRAVISION®
DOUBLE LENS

mała

yellow
polavision/high contrast
lasergold lite (S2)
S55.0.042.6621

corus pola

white mat
polavision/ high contrast
lasergold lite (S2)
S55.0.042.1121

100 %
UV-PROTECTION

oprawka

duża

black metallic mat
polavision/high contrast
lasergold lite (S2)
S55.0.042.2121

WI12A1599B13 cena:

319,90PLN
A,B,C

POLAVISION

SUPRAVISION®
DOUBLE LENS

mała

polarwhite mat
polavision double lens
lasergold lite (S2)
S55.0.069.1121

100 %
UV-PROTECTION

oprawka

duża

black metallic mat
polavision double lens
lasergold lite (S2)
S55.0.069.2221
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Allmountain
Dla wszystkich, którzy szukają maksymalnej frajdy na śniegu. Gogle Allmountain
ustawiają wysoko poprzeczkę dla wymagań technicznych i stylu. Ergonomiczny
design zapewnia maksymalny komfort noszenia. Szkła polikarbonowe są odporne
na zarysowania, posiadają powłokę Supravision z pokryciem AntiFog, oraz 100%
ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV.

uvex // hypersonic goggles

hypersonic

WI12A2349B13 cena:

469,90 PLN
A,B,C

SUPRAVISION ®

SPHERIC DOUBLELENS

mała

white
litemirror blue-smoke/
clear (S3)
S55.0.413.1126

white mat
litemirror red-smoke/
lasergold lite (S3)
S55.0.413.1026

oprawka

100 %
UV-PROTECTION

LITEMIRROR

duża

black
litemirror green-smoke/
clear (S3)
S55.0.413.2126

black mat
litemirror silver-smoke/
lasergold lite (S3)
S55.0.413.2226

sioux

WI12A2349B13 cena:

469,90 PLN
A,B,C

SUPRAVISION ®

SPHERIC DOUBLELENS

100 %
UV-PROTECTION

mała

white/red
litemirror silver-smoke/
lasergold lite (S3)
S55.0.322.1326

corus crystal

LITEMIRROR

oprawka

duża

black/white mat
litemirror silver-smoke/
lasergold lite (S3)
S55.0.322.1226

WI12A2399B13 cena:

479,90 PLN
A,B,C

POLAVISION

mała

polarwhite
double lens lasergold
lite-litemirror silver (S3)
S55.0.051.1126

oprawka

SUPRAVISION®
DOUBLE LENS

100 %
UV-PROTECTION

duża

black metallic
double lens lasergold
lite-litemirror silver (S3)
S55.0.051.2126
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apache pro

WI12A2299B13 cena:

459,90 PLN
A,B,C

REGULATOR

white
litemirror red-smoke/
lasergold lite (S3)
S55.0.080.1326

fx pro

LITEMIRROR

SUPRAVISION ®

SPHERIC DOUBLELENS

100 %
UV-PROTECTION

white/green mat
litemirror gold-orange/
clear (S3)
S55.0.080.1726

black/white
litemirror silver-smoke/
lasergold lite (S3)
S55.0.080.0026

white/darkred
spheric double lens
litemirror silver (S3)
S55.0.080.1926

black mat
litemirror core gold-clear/
lasergold lite (S3)
S55.0.080.0226

WI12A1749B13 cena:

349,90 PLN
A,B,C

REGULATOR

SUPRAVISION®
DOUBLE LENS

mała

black mat
litemirror silver-clear/
lasergold lite (S3)
S55.0.502.2226

neon yellow mat
litemirror silver-clear/
lasergold lite (S3)
S55.0.502.1626

100 %
UV-PROTECTION

oprawka

duża

neon orange mat
litemirror silver-clear/
lasergold lite (S3)
S55.0.502.6026

neon orange mat
double lens litemirror
silver (S3)
S55.0.502.6126

pocket

WI12A1299B13 cena:

259,90 PLN
A,B,C

LITEMIRROR

SUPRAVISION®

mała

black
double lens litemirror silver (S3)
S55.0.006.2019

100 %
UV-PROTECTION

oprawka

duża

uvex // allmountain goggles

supersonic pro 2

WI12A1749B13 cena:

349,90 PLN
A,B,C

LITEMIRROR

mała

black metallic mat
spheric double lens litemirror silver (S3)
S55.0.093.2226

ultra

oprawka

SUPRAVISION®

100 %
UV-PROTECTION

duża

white/pink
spheric double lens litemirror
violet (S3)
S55.0.093.1926

WI12A1499B13 cena:

299,90 PLN
A,B,C

SUPRAVISION®

100 %
UV-PROTECTION

mała

black
spheric double lens lasergold lite (S1)
S55.0.068.2129

apache

oprawka

duża

aubergine/white
spheric double lens smoke (S2)
S55.0.068.9920

WI12A1499B13 cena:

299,90 PLN
A,B,C

SUPRAVISION ®

SPHERIC DOUBLELENS

100 %
UV-PROTECTION

mała

black
lasergold lite/clear (S1)
S55.0.079.2229

oprawka

duża

polarwhite
lasergold liter/clear (S1)
S55.0.079.1029

neongreen mat
smoke/lasergold lite (S3)
S55.0.079.6620

silver metallic mat
double lens spheric lasergold lite (S1)
S55.0.079.5029

darkred mat
spheric double
lens smoke (S3)
S55.0.079.3320

black
smoke/lasergold lite (S3)
S55.0.079.2120
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supersonic 2

WI12A1499B13 cena:

299,90 PLN
A,B,C

SUPRAVISION®

100 %
UV-PROTECTION

mała

black
spheric double lens
lasergold lite (S1)
S55.0.094.2129

oprawka

duża

white/pink mat
spheric double lens
smoke (S2)
S55.0.094.1920

black
spheric double lens
lasergold lite (S1)
S55.0.094.1429

applegreen mat
spheric double lens
smoke (S2)
S55.0.094.7220

black metallic mat
double lens spheric
lasergold lite (S1)
S55.0.094.2229

titan mat
double lens spheric
lasergold lite (S1)
S55.0.094.5529

onyx

WI12A1249B13 cena:

249,90 PLN
A,B,C

SUPRAVISION®
DOUBLE LENS

100 %
UV-PROTECTION

mała

applegreen mat
smoke/lasergold lite (S3)
S55.0.067.7720

oprawka

duża

ice blue mat
lasergold lite/clear (S1)
S55.0.067.4429

black
lasergold lite/clear (S1)
S55.0.067.2229

white mat
lasergold lite/clear (S1)
S55.0.067.1129

pink
lasergold lite/clear (S1)
S55.0.067.9129

anthracite
lasergold lite/clear (S1)
S55.0.067.1529

aubergine
double lens smoke (S2)
S55.0.067.9120

silver metallic
double lens/lasergold lite (S1)
S55.0.067.5529

uvex // allmountain goggles

fx flash

WI12A1399B13 cena:

279,90 PLN
A,B,C
SUPRAVISION®
DOUBLE LENS

LITEMIRROR

liteblue
silver mirror-smoke/
blue (S3)
S55.0.504.4126

black
silver mirror-smoke/
lasergold lite (S3)
S55.0.504.2126

corus

100 %
UV-PROTECTION

green
silver mirror-smoke/
clear (S3)
S55.0.504.7126

WI12A1299B13 cena:

259,90 PLN
A,B,C
SUPRAVISION®

mała

black/pearl metallic
double lens/lasergold lite (S1)
S55.0.063.2529

uvision

100 %
UV-PROTECTION

oprawka

duża

polarwhite
double lens/lasergold
lite (S1)
S55.0.063.1129

black/pink
double lens smoke (S2)
S55.0.063.2920

black metallic
double lens/lasergold
lite (S1)
S55.0.063.2229

white/applegreen mat
double lens lasergold
lite (S1)
S55.0.063.7029

WI12A1199B13 cena:

239,90 PLN
A,B,C
SUPRAVISION®
DOUBLE LENS

mała

red mat
smoke/
blue (S3)
S55.0.201.3320

black metallic
lasergold lite/
clear (S1)
S55.0.201.2229

white mat
lasergold lite/
clear (S1)
S55.0.201.1229

100 %
UV-PROTECTION

oprawka

white
smoke/
goldgreen (S3)
S55.0.201.1120

duża
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fx

WI12A999B13 cena:

199,90 PLN
A,B,C
SUPRAVISION®

mała

fararired
double lens/lasergold lite (S1)
S55.0.503.3029

futura

polarwhite mat
double lens/lasergold
lite (S1)
S55.0.503.1029

100 %
UV-PROTECTION

oprawka

duża

black mat
double lens/lasergold
lite (S1)
S55.0.503.2029

WI12A999B13 cena:

199,90 PLN
A,B,C

SUPRAVISION®

100 %
UV-PROTECTION

mała

oprawka

duża

black metallic mat
double lens/lasergold lite (S1)
S55.0.055.2129

pocket classic

WI12A899B13 cena:

179,90 PLN
A,B,C

SUPRAVISION®

100 %
UV-PROTECTION

mała

zinn
double lens/lasergold lite (S1)
S55.0.006.5529

oprawka

duża

polarwhite mat
double lens/lasergold
lite (S1)
S55.0.006.1129
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f2

WI12A1049B13 cena:

209,90 PLN
A,B,C

SUPRAVISION®
DOUBLE LENS

100 %
UV-PROTECTION

mała

silver metallic
lasergold lite/
clear (S1)
S55.0.035.5529

neon orange mat
lasergold lite/
clear (S1)
S55.0.035.3229

tomahawk

oprawka

duża

black metallic
lasergold lite/
clear (S1)
S55.0.035.2229

polarwhite
lasergold lite/
clear (S1)
S55.0.035.1129

pink mat
smoke (S2)
S55.0.035.9920

anthracite mat
lasergold lite (S1)
S55.0.035.5129

WI12A899B13 cena:

179,90 PLN
A,B,C
SUPRAVISION®

mała

black
double lens/
lasergold lite (S1)
S55.0.084.2229

white
double lens/
lasergold lite (S1)
S55.0.084.1229

100 %
UV-PROTECTION

oprawka

duża

anthracite
double lens/
lasergold lite (S1)
S55.0.084.5129

silver
double lens/
lasergold lite (S1)
S55.0.084.5529
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cevron

WI12A899B13 cena:

179,90 PLN
A,B,C

SUPRAVISION®
DOUBLE LENS

100 %
UV-PROTECTION

mała

anthracite
lasergold lite/
clear (S1)
S55.0.036.5029

polarwhite mat
lasergold lite/
clear (S1)
S55.0.036.1229

downhill II

black
lasergold lite/
clear (S1)
S55.0.036.2129

oprawka

duża

silver
lasergold lite/
clear (S1)
S55.0.036.5129

WI12A749B13 cena:

149,90 PLN
SUPRAVISION®

mała

black
double lens/lasergold lite
(S1)
S55.0.046.2129

snowfire

oprawka

duża

silver
double lens/lasergold
lite (S1)
S55.0.046.5229

WI12A749B13 cena:

149,90 PLN
A,B,C

SUPRAVISION®
DOUBLE LENS

100 %
UV-PROTECTION

mała

pink
smoke/clear (S3)
S55.3.814.9020

black
lasergold lite/clear (S1)
S55.3.814.2129

darkred
lasergold lite/clear (S1)
S55.3.814.3129

oprawka

duża

white
lasergold lite/clearn (S1)
S55.3.814.1129

applegreen
smoke/clear (S3)
S55.3.814.7020

uvex // junior/kids goggles

wizzard dl

149,90 PLN

WI12A749B13 cena:

A,B,C
SUPRAVISION®
DOUBLE LENS

100 %
UV-PROTECTION

mała

black
lasergold/clear (S2)
S55.3.812.2222

anthracite
lasergold/clear (S2)
S55.3.812.5122

white
lasergold/clear (S2)
S55.3.812.1122

oprawka

duża

turquise
lasergold/clear (S2)
S55.3.812.5422

red
smoke/lasergold lite (S2)
S55.3.812.3320

speedy pro

WI12A449B13 cena:

89,90 PLN
A,B,C

SUPRAVISION®

100 %
UV-PROTECTION

mała

applegreen
lasergold (S2)
S55.3.819.7712

oprawka

black
lasergold (S2)
S55.3.819.2212

red
lasergold (S2)
S55.3.819.3312

white
lasergold (S2)
S55.3.819.1012

ice blue
lasergold (S2)
S55.3.819.4112

pink
lasergold (S2)
S55.3.819.9112

anthracite
lasergold (S2)
S55.3.819.5212

snowy pro set

duża

WI12A3799B13
A,B,C
SUPRAVISION®

mała

Komplet 12 szt. zawiera
po 3 sztuki z każdego koloru
polarwhite/red/ iceblue/pink lasergold (S2)
S55.S.824.1212

100 %
UV-PROTECTION

oprawka

duża
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OTG (Over The Glasses)
Dla wszystkich entuzjastów sportów zimowych noszących okulary korekcyjne. Gogle
z grupy OTG zostały tak zaprojektowane, by nie zmniejszać komfortu noszenia
niezbędnych okularów. Odpowiednio wyprofilowane wnętrze gogli zostało świetnie
przemyślane, by zapewnić miejsce na korekcyjne okulary. Gogle wyposażone są
oczywiście w najlepsze szyby. Doskonale wiemy, że właściwa widoczność oznacza
większe bezpieczeństwo.

uvex // OTG goggles

uvision electric

WI12A2149B13 cena:

429,90 PLN
A,B,C
SUPRAVISION®

100 %
UV-PROTECTION

REGULATOR

ELECTRIC
VENTILATION

5

min

LITEMIRROR

mała

oprawka

duża

w zestawie

black metallic
double lens/lasergold
lite-litemirror silver (S3)
S55.0.202.2226

orbit optic

WI12A1349B13 cena:

269,90 PLN
A,B,C
SUPRAVISION®
DOUBLE LENS

mała

black metallic
lasergold lite/clear (S1)
S55.1.603.2229

100 %
UV-PROTECTION

oprawka

duża

alu chrome silver
lasergold lite/clear (S1)
S55.1.603.5129

anthracite mat
lasergold lite/clear (S1)
S55.1.603.7729
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comanche pola

WI12A1899B13 cena:

379,90 PLN

A,B,C
100 %
UV-PROTECTION

REGULATOR

SUPRAVISION®

mała

white/orange mat
polavision double lens lasergold lite (S2)
S55.1.096.1621

comanche optic

white/aubergine mat
polavision double
lens lasergold lite (S2)
S55.1.096.1921

POLAVISION

oprawka

duża

black/blue mat
polavision double lens
lasergold lite (S2)
S55.1.096.2421

WI12A1199B13 cena:

239,90 PLN
A,B,C
SUPRAVISION®
DOUBLE LENS

mała

white mat
lasergold lite/clear (S1)
S55.1.092.1029

100 %
UV-PROTECTION

oprawka

duża

white/aubergine mat
double lens smoke (S2)
S55.1.092.1920

green
lasergold lite/clear (S1)
S55.1.092.7729
black mat
lasergold lite/clear (S1)
S55.1.092.2229

black/blue mat
double lens lasergold
lite (S1)
S55.1.092.2429

softchrome silver
double lens lasergold
lite (S1)

S55.1.092.5129

uvex // OTG goggles

vision optic s

WI12A899B13 cena:

179,90 PLN
A,B,C
SUPRAVISION®

mała

anthracite
double lens/lasergold
lite (S1)
S55.1.602.5529

vision optic l

100 %
UV-PROTECTION

oprawka

duża

black
double lens/lasergold
lite (S1)
S55.1.602.2029

WI12A1149B13 cena:

229,90 PLN
A,B,C
SUPRAVISION®
DOUBLE LENS

mała

alu chrome silver
lasergold lite/clear (S1)
S55.1.612.5129

100 %
UV-PROTECTION

oprawka

duża

black metallic
lasergold lite/clear (S1)
S55.1.612.2229
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Wydajność i bezpieczeństwo – testowane setki razy
Wszystkie produkty marki Uvex, kaski również, muszą spełniać surowe wymagania jakości i bezpieczeństwa zanim
zostaną dopuszczone do sprzedaży. Właśnie dlatego przez cały proces produkcji, eksperci z naszego centrum
testowego sprawdzają produkty, aby zapewnić zgodność z naszymi wysokimi standardami jakości. Nasi klienci
doceniają te starania, wierząc w sprawdzony produkt, na którym można polegać.
„Kaski zimowe muszą spełniać cały szereg wymogów. Z jednej strony, jest to bezpieczeństwo narciarzy i snowboardzistów, z drugiej zaś wysokie standardy ergonomiczne i komfort
użytkowania. Materiały użyte w kasku muszą być trwałe, ale także bardzo lekkie. Uvex, dzięki
latom doświadczeń w tworzeniu zaawansowanych technologicznie kasków, wypracował sobie
miano jednego z głównych innowatorów w tym sektorze. ”
Sigmund Piller, Product Development Manager

TEST POCHŁANIANIA
WSTRZĄSÓW
Podczas upadku lub kolizji, głowa narciarza/
snowbaordzisty narażona jest na ryzyko
urazów. Dlatego właśnie kask powinien w jak
największym stopniu złagodzić siłę takiego
wypadku. Podczas testu kask zimowy musi
wytrzymać upadek z wysokości ponad 1,5
metrów, by móc sprostać naszym normom.

TEST STABILNOŚCI

TEST ZAPIĘĆ

Kask zimowy nie jest w stanie zapewnić
bezpieczeństwa, jeśli istnieje ryzyko, że
spadnie z głowy podczas kolizji. Testy
stabilności, przeprowadzane w naszym
laboratorium, mają dowieść czy kask
bezpiecznie leży, nawet jeśli oddziałuje na
niego siła 10 kg.

Celem testu jest sprawdzenie wytrzymałości
pasków i zapięć, stosowanych w kaskach.
Do tego testu wykorzystuje się odważnik
o wadze 10 kg, który zrzucany jest z różnych
wysokości na zamkniętą klamrę. Tylko te
zamki, klamry i zapięcia, które wytrzymują
taką zewnętrzną ingerencję, mogą zostać
elementami kasków zimowych marki Uvex.
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Kaski Allmountain
Szukając najlepszych tras, puchu i wrażeń nie zapomnij o kasku. Kaski z serii
Allmountain to godny zaufania kompan. Wyraziste kolory skorupy i robiące
wrażenie wnętrza kasków. Zaawansowane technologicznie elementy kasku, jak
system zapięcia Monomatic, system regulacji rozmiaru IAS, Natural Sound System,

Photographer: Michael Neumann, Rider: Roman Rohrmoser

czy technologia Hardshell czynią kask bezpiecznym i funkcjonalnym.

HYBRID TECHNOLOGY

82

NOWY SIOUX TO KORZYSTNE POŁĄCZENIE MAKSYMALNIE LEKKIEJ KONSTRUKCJI TYPU INMOULD ORAZ TECHNOLOGII HARDSHELL.

HARDSHELL TECHNOLOGY

Główną zaletą technologii Hardshell jest
kontrola temperatury wewnątrz kasku,
porównywalna do systemu kontroli
emperatury ludzkiego ciała. Kask wzbogacony
o dodatkowe kanały wentylacyjne, zapewnia
optymalną temperaturę głowy.

INMOULD TECHNOLOGY
Technologia Inmould to niezwykle bezpieczna
konstrukcja kasku, niska waga oraz optymalna
wentylacja.

sioux

WI12A2999B13 cena:

Numer Katalogowy

Rozmiar

Kolor

Wnętrze kasku

S56.6.122.52..

..05 S – L

..07 L – XL

anthracite/black mat

polarowa wyściółka

S56.6.122.15..

..05 S – L

..07 L – XL

white/silver/anthracite mat

polarowa wyściółka

S56.6.122.24..

..05 S – L

..07 L – XL

black/blue/petrol

polarowa wyściółka

599,90 PLN

HARD
SHELL

TECHNOLOGY

2

AB/FROM

520g

IAS

Normy: EN 1077 B / ASTM F 2040

anthracite/black mat
S56.6.122.52..
white/silver/anthracite mat
S56.6.122.15..

black/blue/petrol
S56.6.122.24..
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IDEALNE DOPASOWANIE
DLA KAŻDEGO
KSZTAŁTU GŁOWY
ZAWÓR POWIETRZA
Za dużo wpompowanego powietrza? Żaden problem!
Wystarczy nacisnąć zawór, by wypuścić powietrze.

NAPOMPUJ > DOPASUJ > JEDŹ
Innowacyjny system Aircontrol zastosowany wewnątrz
kasku działa po naciśnięciu pompki. Poduszki
powietrzne wypełniają wnętrze kasku, dopasowując go
bardzo precyzyjnie do kształtu głowy użytkownika.

x-ride motion air
Numer Katalogowy

Rozmiar

S56.6.123.53..

..03 XS – M ..05 M – L

WI12A3099B13 cena:

..07 L – XL

Kolor

Wnętrze kasku

anthracite/red mat

podwójna wyściółka

619,90 PLN

HARD
SHELL

TECHNOLOGY

S56.6.123.25...

..03 XS – M ..05 M – L

..07 L – XL

black/anthracite mat

podwójna wyściółka

3

AB/FROM

490g

Normy: EN 1077 B / ASTM F 2040

anthracite/red mat
S56.6.123.53..

black/anthracite mat
S56.6.123.25..
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hypersonic
STYL
STYLOWY KASK W MOCNYCH KOLORACH
TECHNOLOGIA
NISKA WAGA, TRZY ROZMIARY SKORUPY

MAKE A STATEMENT

kask hypersonic – styl i technologia
Made in Germany

Twój kask oprócz poczucia bezpieczeństwa ma Ci również dawać
poczucie doskonałego wyglądu. Definiuj swój styl dzięki kaskom
z linii hypersonic. Dostępne w ogromnej gamie kolorów i wzorów.
By każdy mógł wyrazić siebie.

uvex-sports.com
facebook.com/uvexwintersports

uvex // hypersonic helmets

Różne style

Spektrum rozmiarów

Indywidualność, kolor i kształt. Kaski hypersonic
są dostępne w dwóch opcjach- jednobarwnej,
soczystej kolorystycznie skorupie lub
stonowanej, aczkolwiek dyskretnie ubarwionej
wersji.

Bezpieczny, lekki, dostępny w trzech
rozmiarach skorupy. Doskonałe dopasowanie
dla najlepszego komfortu dla każdego kształtu
głowy.

hypersonic
Numer Katalogowy

Rozmiar

S56.6.144.72..

..05 S – M

S56.6.144.32..

WI12A2999B13 cena:
Kolor

Wnętrze kasku

..07 L – XL

applegreen mat

polarowa wyściółka

..05 S – M

..07 L – XL

red

polarowa wyściółka

S56.6.144.92..

..05 S – M

..07 L – XL

rose mat

polarowa wyściółka

S56.6.144.42..

..05 S – M

..07 L – XL

liteblue

polarowa wyściółka

S56.6.144.62..

..05 S – M

..07 L – XL

orange mat

polarowa wyściółka

S56.6.144.22..

..05 S – M

..07 L – XL

black

polarowa wyściółka

S56.6.144.52..

..05 S – M

..07 L – XL

darksilver mat

polarowa wyściółka

S56.6.144.11..

..05 S – M

..07 L – XL

white mat

polarowa wyściółka

599,90 PLN

2

AB/FROM

510g

IAS

Normy: EN 1077 B / ASTM F 2040

red
S56.6.144.32..

liteblue
S56.6.144.42..

rose mat
S56.6.144.92..

orange mat
S56.6.144.62..

applegreen mat
S56.6.144.72..

Produkt dostępny tylko
w zamówieniu przedsezonowym.

black
S56.6.144.22..

darksilver mat
S56.6.144.52..

white mat
S56.6.144.11..
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uvision visor
Numer Katalogowy

Rozmiar

S56.6.143.22..

..05 S – M

WI12A3999B13 cena:

..06 M – L

..07 L – XL

Kolor

Wnętrze kasku

black mat

polarowa wyściółka

799,90 PLN

HARD
SHELL

TECHNOLOGY

S56.6.143.11..

..05 S – M

..06 M – L

..07 L – XL

white

polarowa wyściółka

2
LITEMIRROR

AB/FROM

570g
SUPRAVISION®

Normy: EN 1077 B / ASTM F 2040

black mat
S56.6.143.22..

white
S56.6.143.11..

uvex // allmountain helmets

x-ride motion

WI11A2249B12

Numer Katalogowy

Rozmiar

Kolor

Wnętrze kasku

S56.6.118.77..

..03 XS – M ..05 M – L

..07 L – XL

titan mat

podwójna wyściółka

S56.6.118.11..

..03 XS – M ..05 M – L

..07 L – XL

white mat

podwójna wyściółka

S56.6.118.22..

..03 XS – M ..05 M – L

..07 L – XL

black metallic mat

podwójna wyściółka

S56.6.118.55..

..03 XS – M ..05 M – L

..07 L – XL

silver mat

podwójna wyściółka

cena:

449,90 PLN

IAS

HARD
SHELL

TECHNOLOGY

AB/FROM

490g

3

Normy: EN 1077B / ASTM F2040

titan mat
S56.6.118.77..

white mat
S56.6.118.11..

black metallic mat
S56.6.118.22..

silver mat
S56.6.118.55..

87

88

uvex // allmountain helmets

x-ride lady

WI12A2099B13 cena:

Numer Katalogowy

Rozmiar

Kolor

Wnętrze kasku

S56.6.119.92..

..03 XS – M ..05 M – L

white/viola mat deco

podwójna wyściółka

S56.6.119.55..

..03 XS – M ..05 M – L

silver mat deco

podwójna wyściółka

..07 L – XL

419,90 PLN

HARD
SHELL

IAS

AB/FROM

490g

TECHNOLOGY

3

Normy: EN 1077B / ASTM F2040

white/viola mat deco

silver mat deco

Produkt dostępny tylko
do wyczerpania stanów magazynowych.

funride 2 lady

WI12A1999B13 cena:

Numer Katalogowy

Rozmiar

Kolor

S56.6.150.26..

..03 XS – M ..05 L –X XL black/gold

polarowa wyściółka

S56.6.150.16..

..03 XS – M

white/gold

polarowa wyściółka

S56.6.150.55..

..03 XS – M

darksilver/silver

polarowa wyściółka

399,90 PLN

Wnętrze kasku

2

AB/FROM

490g

IAS

Normy: EN 1077 B

black/gold
S56.6.150.26..
white/gold
S56.6.150.16..

darksilver/silver
S56.6.150.55..

uvex // allmountain helmets

comanche 2
Numer Katalogowy

Rozmiar

S56.6.129.14..

..05 S – L

S56.6.129.27..

WI12A2099B13 cena:
Kolor

Wnętrze kasku

..07 L – XL

white/blue

polarowa wyściółka

..05 S – L

..07 L – XL

black/green

polarowa wyściółka

S56.6.129.21..

..05 S – L

..07 L – XL

black/white

polarowa wyściółka

S56.6.129.59..

..05 S – L

..07 L – XL

anthracite/aubergine

polarowa wyściółka

S56.6.129.20...

..05 S – L

..07 L – XL

black mat

polarowa wyściółka

419,90 PLN

2
AB/FROM

490g

IAS

Normy: EN 1077 B / ASTM F 2040

black/green
56.6.129.27..

black/white
S56.6.129.21...

anthracite/aubergine
56.6.129.59..

black mat
S56.6.129.20...

white/blue
rozmiar xxs-xl
S56.6.129.14...

funride 2

WI12A1799B13 cena:

Numer Katalogowy

Rozmiar

Kolor

S56.6.130.70..

..03 XS – M ..05 L –X XL applegreen

polarowa wyściółka

S56.6.130.20..

..03 XS – M ..05 L –X XL black

polarowa wyściółka

S56.6.130.10..

..03 XS – M ..05 L –X XL white

polarowa wyściółka

S56.6.130.50..

..03 XS – M ..05 L –X XL anthracite

polarowa wyściółka

S56.6.130.40..

..03 XS – M ..05 L –X XL liteblue

polarowa wyściółka

applegreen
S56.6.130.70..

359,90 PLN

Wnętrze kasku

2

AB/FROM

490g

IAS

Normy: EN 1077 B

black
S56.6.130.20..

white
S56.6.130.10..

anthracite
S56.6.130.50..

liteblue
S56.6.130.40..
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x-ride classic

WI12A1599B13 cena:

Numer Katalogowy

Rozmiar

Kolor

Wnętrze kasku

S56.6.088.50..

..03 XS – M ..05 L – XL

silver metallic

czarna wyściółka

S56.6.088.11..

..03 XS – M ..05 L – XL

white

czarna wyściółka

S56.6.088.21..

..03 XS – M ..05 L – XL ..08 XXL

black

czarna wyściółka

319,90 PLN

IAS

AB/FROM

490g

3

Normy: EN 1077 B / ASTM F 2040

white
S56.6.088.11..
silver metallic
S56.6.088.50..

wing pro race
Numer Katalogowy

Rozmiar

S56.6.084.21..

..04 S

..05 M

black
S56.6.088.21..

WI11A2399B12

..06 L

..07 XL

Kolor

Wnętrze kasku

softchrome black

welurowa,
czarna wyściółka

cena:

479,90 PLN

HARD
SHELL

TECHNOLOGY

S56.6.084.31..

..04 S

..05 M

S56.6.084.55..

..06 L

..07 XL

fararired

..06 L

..07 XL

softchrome silver

welurowa,
czarna wyściółka
AB/FROM

490g
Normy: EN 1077 B/ASTM F 2040

fararired
S56.6.084.31..

Produkt dostępny tylko
do wyczerpania stanów magazynowych.

softchrome silver
S56.6.084.55..

softchrome black
S56.6.084.21..

uvex // allmountain helmets

f-ride
Numer Katalogowy

Rozmiar

S56.6.091.22..
S56.6.091.55..
S56.6.091.50..

..04 S – M
..03 XXS-S ..04 S – M
..03 XXS-S ..04 S – M

..05 L – XL
..05 L – XL
..05 L – XL

Rozmiar xxs-s – WI12A999B13

cena:

WI11A1499B12

cena:

Kolor

Wnętrze kasku

black mat

welurowa,
czarna wyściółka

silver mat

welurowa,
czarna wyściółka

IAS

AB/FROM

500g

welurowa,
czarna wyściółka

anthracite

199,90 PLN
299,90 PLN

3

Normy: EN 1077B / ASTM F2040

anthracite
S56.6.091.50..
silver mat
S56.6.091.55..

wing s

black mat
S56.6.091.22..

WI12A1249B13

Numer Katalogowy

Rozmiar

S56.6.004.22..

..04

S

..05

M

..06

L

..07

XL

cena:

Kolor

Wnętrze kasku

black

welurowa, czarna wyściółka

249,90 PLN

AB/FROM

530g
Normy: EN 1077B / ASTM F2040

black
S56.6.004.22..
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x-ride junior motion
Numer Katalogowy

Rozmiar

S56.6.110.10..

..03

XXS – S ..05

S56.6.110.21..

..03

XXS – S ..05

WI11A1499B12
Kolor

Wnętrze kasku

S–M

white deco

polarowa wyściółka

S–M

black mat

polarowa wyściółka

cena:

299,90 PLN

IAS

HARD
SHELL

TECHNOLOGY

AB/FROM

390g

2

Normy: EN 1077 B / ASTM F 2040

white deco

black mat

x-ride junior

WI12A1399B13

Numer Katalogowy

Rozmiar

Kolor

Wnętrze kasku

S56.6.128.22..

..03 XXS – S ..05 S – M

black

welurowa, czarna wyściółka

S56.6.128.11..

..03 XXS – S ..05 S – M

white

welurowa, czarna wyściółka

cena:

279,90 PLN

IAS

S56.6.128.33..

..03 XXS – S ..05 S – M

red

HARD
SHELL

welurowa, czarna wyściółka

TECHNOLOGY

AB/FROM

490g

2

Normy: EN 1077 B/ASTM F 2040

black
S56.6.128.22..
white
S56.6.128.11..

Produkt dostępny tylko
do wyczerpania stanów magazynowych.

red
S56.6.128.33..

uvex // junior/kids helmets

Airwing pro 2
Numer Katalogowy

Rozmiar

S56.6.132.77..

..03 XXS – XS

S56.6.132.44..
S56.6.132.30..

WI12A1399B13 cena:
Kolor

Wnętrze kasku

..05 XS – M

applegreen mat

polarowa wyściółka

..03 XXS – XS

..05 XS – M

liteblue ma

polarowa wyściółka

..03 XXS – XS

..05 XS – M

red mat

polarowa wyściółka

279,90 PLN

AB/FROM

300g

IAS

2
Normy: EN 1077 B / ASTM F 2040

liteblue mat
S56.6.132.44..

applegreen mat
S56.6.132.77..

Airwing 2
Numer Katalogowy

Rozmiar

S56.6.132.31..

..03 XXS – XS

S56.6.132.10..

red mat
S56.6.132.30..

WI12A1199B13 cena:
Kolor

Wnętrze kasku

..05 XS – M

pink/penguin

polarowa wyściółka

..03 XXS – XS

..05 XS – M

white star

polarowa wyściółka

S56.6.132.20..

..03 XXS – XS

..05 XS – M

black star

polarowa wyściółka

S56.6.132.60..

..03 XXS – XS

..05 XS – M

yellow star

polarowa wyściółka

S56.6.132.40..

..03 XXS – XS

..05 XS – M

blues

polarowa wyściółka

239,90 PLN

AB/FROM

300g

IAS

2
Normy: EN 1077 B / ASTM F 2040

white star
S56.6.132.10..

black star
S56.6.132.20..

pink/penguin
S56.6.132.31..

yellow star
S56.6.132.60..

blues
S56.6.132.40..
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Technologia szyb
Niezbędne dla doskonałej widoczności na stoku i poza nim. Szkła Uvex są zaprojektowane, by spełniać
największe wymagania sportów zimowych. Szkła ierwszej jakości, zgodne z normą EN174 zapewniają wolny
od zniekształceń obraz. Wykonane z ekstremalnie wytrzymałego polikarbonu, wytrzymują temperaturę
do – 40 st. bez uszczerbku na ich wytrzymałości. Zewnętrzna strona szyby ma wysoką wytrzymałość na
zarysowania, wewnętrzna zaś poprawia widoczność dzięki technologii Uvex Supravision®. Pochłaniacze
promieni UV, zintegrowane w materiale filtrują promienie do 400 nm ze stuprocentową skutecznością.
Rewolucyjna technologia Lasergold, która została skonstruowana wspólnie z Uniwersytetem Rurh
z Bochum oraz DSV (tj. Niemieckim Związkiem Narciarskim), zapewnia wysoki stopień kontrastu.

ELEKTRYCZNA WENTYLACJA

KOMPATYBILNE Z KASKIEM

Komfort klimatyczny i absolutna ochrona przeciw
parowaniu szyb. Wentylacja napędzana dzięki
bateriom, zapewnia właściwy przepływ powietrza.

Specjalna konstrukcja gogli oraz zewnętrznie
umiejscowione zaczepy na pasku powodują, że
gogle są kompatybilne z kaskiem, co zapewnia
komfort i ochronę.

WENTYLACJA SZYB

WENTYLACJA OPRAWEK

Komfort, dzięki stałej, niezakłóconej wentylacji
szyb. Gwarancja doskonałej widoczności
i zniwelowane ryzyko parowania szyb.

Komfort klimatyczny, dzięki stałej, niezakłóconej
wentylacji oprawek. Gwarancja doskonałej
widoczności i zniwelowane ryzyko parowania szyb.

TAKE OFF

UV PROTECTION

Innowacyjna technologia magnetycznych szyb. Ciemniejszą,
zewnętrzną szybę nakładamy na podstawową, jaśniejszą za
pomocą mini magnesów. Szybki i prosty sposób na dostosowanie
koloru szyb do panujących warunków pogodowych

uvex – ultraviolet excluded
Wszystkie szyby marki UVEX zapewniają 100%
ochronę przed promieniowaniem UVA, UVB oraz UVC.

UV light
(UV-A, UV-B, UV-C)
380 nm
światło widzialne
780 nm

uvex // technology

Technologia kasków narciarskich
Zewnętrzna skorupa kasku, a w szczególności wewnętrzna skorupa EPS (wysokiej spoistości polistyren) zachowują się niczym kontrolowana strefa zgniotu, która ma zapewniać bezpieczeństwo
podczas ewentualnej kolizji. Wewnętrzna skorupa EPS absorbuje siłę uderzenia i zapewnia maksymalną ochronę głowy. Uvex używa tylko i wyłącznie materiałów, które spełniają
wysokie normy bezpieczeństwa, typu EN1077 lub ASTM F 2040.

TABELA ROZMIARÓW
XXXS

XXS

XS

S

M

L

XL

49–50

51–52 53–54 55–56 57–58 59–60 61–62 63–64

INMOULD
• bezpieczna konstrukcja
• niska waga
• optymalna wentylacja

HARDSHELL
Największą przewagą technologii Uvex Hardshell jest kontrola
temperatury wewnątrz kasku, która jest porównywalna do
systemu kontroli temperatury ludzkiego ciała. Jest to możliwe
dzięki kanałom wentylacyjnym, znajdującym się pomiędzy
skorupą kasku a jego wnętrzem, co zapewnia stały dopływ
świeżego powietrza. Dalece zaawansowany technologicznie
materiał, działający podobnie do nowoczesnej i funkcjonalnej
bielizny termoaktywnej, posiada znakomite właściwości odprowadzania wilgoci na zewnątrz przez kanały wentylacyjne.
Dzięki temu głowa pozostaje sucha i ciepła jednocześnie. To
zapewnia komfort przez cały dzień
jazdy na nartach.

SUPER LIGHT CARBON
• wysokiej jakości konstrukcja
• super lekki
• ekstremalnie stabilny

AIRCONTROL
Innowacyjny system kontroli powietrza marki
Uvex dla doskonałego komfortu i idealnego
dopasowania. Poduszki powietrzne wewnątrz
kasku mogą być dostosowane do kształtu
głowy za pomocą małej pompki zintegrowanej
z kaskiem. Ciśnienie powietrza może być
zmniejszone przez otwarcie zaworu.

XXL

IAS (INDYWIDUAL ADAPTING

SYSTEM)

Prosty system regulacji dla różnych
obwodów głowy. Indywidualna
i bezstopniowa regulacja zapewnia
stabilność i perfekcyjne dopasowanie.
Regulacja, możliwa dzięki specjalnemu
kółeczku, za pomocą jednej ręki.

MONOMATIC
Komfortowy zamek, który pozwala na
wielostopniową regulację za pomocą jednej
ręki. Chroni przed przypadkowym odpięciem
czy obróceniem w razie upadku. Pasek posiada
komfortową wyściółkę, która nie uciska szyi.

FAS-CHIN STRAP SYSTEM
Regulowany w prosty sposób pasek zapięcia
podbródka.

HEADBAND HOLDER
Wszystkie kaski narciarskie Uvex są
wyposażone w specjalne zapięcie,
dzięki któremu można pewnie
przymocować gogle do kasku.
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Gogle – legenda ikon

5

min

ELECTRIC
VENTILATION

VARIOMATIC

REGULATOR

speed clip
system na pasku umożliwiający
błyskawiczne zapięcie gogli

OTG (over the glasses)
modele zaprojektowane specjalnie
dla osób noszących okulary
korekcyjne

pianka welurowa
miękka, welurowa pianka
zapewnia komfort noszenia

decentred lens technology
gwarantuje perfekcyjną widoczność
bez zniekształceń, przy każdym
kształcie oprawki, nawet tym
najbardziej wygiętym

elektryczna wentylacja
wentylacja napędzana dzięki
bateriom zapewnia właściwy
przepływ powietrza

easy to clean
bez względu na rodzaj zabrudzenia,
szyby można w wyjątkowo łatwy
i szybki sposób wyczyścić

EASY TO CLEAN

variomatic
fotochromatyczna technologia,
dopasowująca odcień szkieł do
panujących warunków pogodowych

wentylacja oprawek
wentylacja zastosowana w oprawkach
zapewnia doskonałą widoczność,
niwelując ryzyko parowania szyb

regulator
wodoszczelna, wiatroszczelna,
oddychająca membrana zatrzymuje
wilgoć i śnieg na zewnątrz

wentylacja szyb
wentylacja szyb zapewnia
właściwą widoczność, eliminując
parowanie szyb

kompatybilne z kaskiem
specjalna konstrukcja oprawek wraz
z zewnętrznie umiejscowionymi,
regulowanymi klipsami

system wymiany szyb
nowy system wymiany szyby, dzięki
dwóm mini magnesom
znajdującym się na szybie

TAKE OFF LENS

LITEMIRROR

POLAVISION

A,B,C
100 %
UV-PROTECTION

SUPRAVISION®

take off
system nakładanych szyb. szyba
zewnętrzna, ciemniejsza, może zostać
umiejscowiona na podstawowej, jaśniejszej
szybie za pomocą malutkich magnesów.
litemirror
lustrzana, odbijająca światło powłoka
zapewnia całkowita ochronę przed
promieniowaniem podczerwonym

polavision
efektywna ochrona przed
niepożądanymi refleksami
i oślepiającym światłem

100% UVA-, UVB-, UVC-protection
filtry zawarte w szybach chronią
ludzkie oko przed szkodliwym
promieniowaniem UV
uvex supravision®
unikalna technologia zapewnia ochronę
przed zarysowaniami oraz parowaniem
szyb. to także gwarancja 100% ochrony
przed promieniowaniem UV

Kaski – legenda ikon
HARD hard shell technology
SHELL regulacja temperatury wewnątrz

TECHNOLOGY

AB/FROM

monomatic
komfortowy zamek pod
podbródkiem pozwala na
wielostopniową regulację zapięcia

wyjmowane ochraniacze uszu
łatwe do ściągnięcia ochraniacze uszu

SLC (super light carbon)
lekka i stabilna konstrukcja kasku

inmould technology
bardzo mocna i bezpieczna
konstrukcja kasku oraz optymalna
wentylacja

headband holder
specjalne zapięcie, dzięki któremu
można pewnie przymocować gogle
do kasku

waga kasku

wyjmowana wyściółka
wyjmowana, antyalergiczna,
nadająca się do prania wyściółka
kasku

system wentylacji
kanały wentylacyjne,
zapewniające przepływ świeżego
powietrza wewnątrz kasku

różne rozmiary skorupy

natural sound system
ochrona uszu, dzięki specjalnej
membranie, niezakłócającej
naturalnych dźwięków

zamykany system wentylacji
zamykane kanały wentylacyjne,
gwarantujące optymalną cyrkulację
powietrza wewnątrz kasku

IAS (Individual Adapting System)
system indywidualnego
dopasowania kasku dla każdego
rozmiaru głowy

IAS-3D
system dopasowania wysokości
i szerokości kasku do każdego
obwodu głowy

kasku, dzięki kanałom wentylacyjnym
oraz wysokiej jakości wyściółce

490g

IAS

IAS

TECHNOLOGIE
2012/2013
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Oficjalny dostawca do Międzynarodowych Reprezentacji:

UVEX SPORTS GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 154
90766 Fürth
Postfach 2509 · 90715 Fürth
Germany
Tel. 0049 911/97 74 - 0
Fax 0049 911/97 74 - 4350
e-mail: sports@uvex.de

Iwona Góralska

Uvex Office Brand Manager
tel. +48 33 828-18-42
i.goralska@uvex.com.pl

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

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

woj. pomorskie
woj. zachodniopomorskie
woj. kujawsko-pomorskie
woj. lubuskie pn.
woj. wielkopolskie pn.
woj. warmińsko-mazurskie
woj. podlaskie
woj. mazowieckie pn.

Piotr Kryściński

Janusz Kos

Łukasz Brzeski

Tomasz Soczka

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

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

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

tel. +48 695 584 020
t.soczka@larix.com.pl

LARIX

Sp. J. • 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 orientacyjnymi cenami detalicznymi.

