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TECHNOLOGIA 
SZYB
Świetna widoczność, dzięki zastosowanym technologiom i parametrom. Szyby wykonane są z bardzo trwałego 

materiału- polikarbonu, sprawdzają się nawet w bardzo niskich temperaturach (-40 st.), bez uszczerbku na ich 

wytrzymałości.  Wszystkie szyby, za wyjątkiem szyby lustrzanej, wyposażone są w  powłokę chroniącą część 

zewnętrzną szkieł od zarysowań. Wewnętrzna część szyby pokryta jest powłoką Supravision®, zapobiegającą 

parowaniu. Filtry UV zawarte w  szoczewkach zapewniają 100% ochronę oczu, blokując szkodliwe 

promieniowanie do 400 nm. 

Szyby zgodne są z normą EN 1836 i klasą optyczną 1.

światło widzialne

780 nm

380 nm

>
wszystkie szyby zapewniają 100% 
ochronę przed promieniami 
UVA-, UVB-, UVC- światło UV

(UVA, UVB, UVC)

OCHRONA UV 
uvex- ultraviolet excluded

Szyby odporne na parowanie, zgodne z normą EN 1836

Technologia uvex supravision, 

chroniąc przed parowaniem, 

nie zmienia jakości optycznej szkieł

>>

ZWYKŁA 
POWłOKA

powłoka 
SUPRAVISION®
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KOLORY SZYB POZIOM 
ZABEZPIE-
CZENIA

WARUNKI ATMOSFERYCZNE OPIS

cLeaR S0 X X
ochrona przed wiatrem, insektami 
oraz piaskiem, dobra widoczność 
podczas zmroku i w nocy

VaRiOmaTic smOKe S1-S3 X X X
dostosowuje się do aktualnie 
panujących warunków 
atmosferycznych

VaRiOmaTic BROWN S1-S3 X X X
dostosowuje się do aktualnie 
panujących warunków 
atmosferycznych

LiTemiRROR ORaNGe S1 X X wzmocnienie kontratu

miRROR GOLd S3 X X X
wzmocnienie kontrastu, ochrona 
przed promieniowaniem 
podczerwonym

LiTemiRROR siLVeR S3 X X X
ochrona przed intensywnym 
światłem oraz promieniowaniem 
podczerwonym

miRROR GReeN S3 X X X

naturalna widoczność, 
wzmocnienie kontrastu, ochrona 
przed promieniowaniem 
podczerwonym

miRROR BLUe S3 X X X
ochrona przed 
promieniowaniem 
podczerwonym

miRROR Red S3 X X X
wzmocnienie kontrastu, ochrona 
przed promieniowaniem 
podczerwonym

LiTemiRROR BROWN S3 X X X
wzmocnienie kontrastu, ochrona 
przed promieniowaniem 
podczerwonym

LiTemiRROR YeLLOW S1 X X
wzmocnienie kontrastu przy 
kiepskiej widoczności

POLaVisiON smOKe S3 X X X
wyeliminowanie refleksów, 
wzmocnienie kontrastu

iR BROWN GReeN S3 X X X
ochrona przed 
promieniowaniem 
podczerwonym,

miRROR siLVeR S4 X
ochrona przed intensywnym 
światłem, nie przeznaczone do 
jazdy samochodem

smOKe S3 X X X
naturalna widoczność, 
wzmocnienie kontrastu

POZIOM ZABEZPIECZENIA > TRANSMISJA ŚWIATŁA

S0 > TRANSMISJA ŚWIATŁA  80-100 %

S1 > TRANSMISJA ŚWIATŁA  43-80 %

S2 > TRANSMISJA ŚWIATŁA  18-43 %

S3 > TRANSMISJA ŚWIATŁA  8-18 %

S4 > TRANSMISJA ŚWIATŁA  3-8 %

SŁONECZNIE

LEKKIE ZACHMURZENIE

POCHMURNO

LODOWIEC

WARUNKI ATMOSFERYCZNE
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outdoor outdoor

uvex forceflex
Wi13a1299B14
cena: 269,90 PLN

litemirror
supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
szyby łatwe w czyszczeniu

bimateriałowa konstrukcja
giętkie zauszniki
plastyczne noski
pasek przytrzymujący okulary

black 

53.0.584.2216 
litemirror silver (s3)

black  

53.0.584.2016 
mirror silver (s4)

white  

53.0.584.8816 
mirror red (s3)

white blue  

53.0.584.8416 
mirror blue (s3)

uvex attack
Wi13a525B14
cena: 109,90 PLN

litemirror
100% ochrona UVA, -B, -C
miękkie zauszniki
miękkie noski

pasek przytrzymujący okulary
dodatkowo zabudowane boki 
okularów

black mat  

53.0.319.2016 
mirror red (s3)

white  

53.0.319.8816 
litemirror silver (s3)

black  

53.0.319.2216 
mirror silver (s4)

black green  

53.0.319.2716 
mirror green (s3)

white red  

53.0.319.8813 
mirror red (s4)

uvex sgl 300
Wi13a859B14
cena: 179,90 PLN

litemirror
100% ochrona UVA, -B, -C
miękkie zauszniki
miękkie noski

pasek przytrzymujący okulary
pianka wewnątrz górnej części 
ramki, chroniąca przed słońcem

black mat white  

53.0.507.2816 
mirror silver (s4)

black  

53.0.507.2216 
mirror silver (s4)

white  

53.0.507.8813 
mirror red (s4)

uvex sgl 301
Wi13a72B14
cena: 149,90 PLN

litemirror
100% ochrona UVA, -B, -C
miękkie zauszniki
miękkie noski

pasek przytrzymujący okulary
dodatkowo zabudowane boki 
okularów

red  

53.0.647.3316 
mirror brown (s4)

white  

53.0.647.8816 
mirror silver (s4)

black mat  

53.0.647.2216 
 mirror silver (s4)
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>

100 % OCHRONA   
PRZED PROMIENIOWANIEM PODCZERWONYM

uvex IR
>  NOWY STANDARD  

W OKULARACH SPORTOWYCH
Technologia IR wyznacza nowe standardy 

dedykowane najbardziej wymagającym sportowcom, 

dla których ochrona przed promieniowaniem UV 

jest wciąż niewystarczająca. Uvex IR zapewnia 

100% ochronę przed niebezpiecznymi promieniami 

podczerwonymi (bliska podczerwień – A)  

do 1000 nm.

Oko człowieka reaguje na światło widzialne 

w zakresie długości fal 380- 700 nm. W związku 

z tym, niewidzialne promienie podczerwone mogą 

powodowować termiczne uszkodzenia siatkówki.

Niestety siatkówka ma ograniczoną możliwość 

odnowy- promieniowanie podczerwone 

pochłonięte przez oko może spowodować 

nieodwracalne uszkodzenia fotochemiczne.

Testy wykonane na okularach IR pokazały, że 

moc promieniowania została w znaczny sposób 

zredukowana. Oznacza to, że dzięki okularom 

z odpowiednią szybą można zapobiec zmęczeniu, 

odwodnieniu oka, stanom zapalnym, czy trwałemu 

zmętnieniu soczewki.

uvex sgl 104 ir
Wi13a2299B14
cena: 479,90 PLN

IR- ochrona przed 
promieniowaniem podczerwonym
100% ochrona UVA, -B, -C

wentylacja szyb
plastyczne końcówki zauszników
plastyczne noski

black  

53.1.633.2299 
1. iR brown green (s3)
2. litemirror orange (s1)
3. clear (s0)

uvex sgl 202 ir
Wi13a154B14
cena: 319,90 PLN

IR- ochrona przed 
promieniowaniem podczerwonym
100% ochrona UVA, -B, -C

giętkie zauszniki
plastyczne noski

black  

53.0.635.2899 
iR green brown (s3)
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>

WIDOK 
BEZ POLARYZACJI

POLAVISION
> DOSKONAŁA WIDOCZNOŚĆ

Polaryzacja redukuje odblaski i refl eksy.

Filtr polaryzacyjny wbudowany wewnątrz polikarbonowej szyby 

chroni oczy przed nadwyrężającym je światłem. Polaryzacyjna 

powłoka zamienia uciążliwe dla oka refl eksy w przyjemne światło.

12



WIDOK
 DZIĘKI POLARYZACJI

>

Promienie słoneczne rozchodzą  

się w różnych kierunkach. Dzięki 

soczewce polaryzacyjnej uporządkowują 

się w jednej płaszczyźnie.

światło niespolaryzowane

światło spolaryzowane
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uvex lgl 9 pola
Wi13a105B14
cena: 219,90 PLN

polavision®
100% ochrona UVA, -B, -C

pasek przytrzymujący okulary

white  

53.0.630.8850 
smoke (s3)

black  

53.0.630.2250 
smoke (s3)

uvex sgl 214 pola
Wi13a865B14
cena: 179,90 PLN

polavision®
100% ochrona UVA, -B, -C

pasek przytrzymujący okulary

black white  

53.0.619.2250 
smoke (s3)

black mat  

53.0.619.2150 
smoke (s3)

white black  

53.0.619.8250 
smoke (s3)

grey metallic 

53.0.619.4750 
smoke (s3)

uvex sgl 212 pola
Wi13a865B14
cena: 179,90 PLN

polavision®
100% ochrona UVA, -B, -C

pasek przytrzymujący okulary

black  

53.0.632.2250 
smoke (s3)

white  

53.0.632.8850 
smoke (s3)

uvex sgl 211 pola
Wi13a72B14
cena: 149,90 PLN

polavision®
100% ochrona UVA, -B, -C

pasek przytrzymujący okulary

black  

53.0.618.2250 
smoke (s3)

white  

53.0.618.8850 
smoke (s3)

uvex sgl 202 pola
Wi13a168B14
cena: 349,90 PLN

100% ochrona UVA, -B, -C
polavision®
szyby łatwe w czyszczeniu

giętkie zauszniki
plastyczne noski

gun black mat  

53.0.580.4250 
smoke (s3)

white brown  

53.0.580.8860 
brown (s3)
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VARIOmATIC

> >
szyba jasna (S1) szyba zmienia barwę na ciemną (S3)

POCHmURNA 
POGODA

SłONECZNA 
POGODA

Sportowe okulary dzięki technologii Variomatic automatycznie dostosowują się do światła. Innowacyjna 
fotochromatyczna technologia dopasowuje barwę szkieł do panujących warunków pogodowych oraz do 
natężenia promieni UV, zapewniając odpowiednie przyciemnienie.

> > > >

uvex sgl 202 race vario
Wi13a216B14
cena: 449,90 PLN

variomatic
supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
szyby łatwe w czyszczeniu

plastyczne końcówki zauszników
plastyczne noski 

green  

53.0.590.7710 
variomatic smoke (s1-s3)

white  

53.0.590.8810 
variomatic smoke (s1-s3)

black 

53.0.590.2210 
variomatic smoke (s1-s3)

uvex sgl 202 vario
Wi13a2159B14
cena: 449,90 PLN

variomatic
supravision®
100% ochrona przed UVA, -B, -C
giętkie zauszniki

plastyczne noski
szyby łatwe w czyszczeniu

gun black mat  

53.0.522.4201 
variomatic smoke (s1-s3)

black white  

53.0.522.8201 
variomatic smoke (s1-s3)

silver black  

53.0.522.2502 
variomatic brown (s1-s3)

black red  

53.0.522.3201 
variomatic smoke (s1-s3)
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uvex crow pro
Wi13a1469B14
cena: 299,90 PLN

litemirror
supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
trzy szyby w zestawie

wentylacja szyb
szyby łatwe w czyszczeniu
miękkie noski
miękkie końcówki zauszników

black mat  

53.1.396.2116 
1. litemirror smoke dégradé (s2) 
2. litemirror orange dégradé (s1) 
3. litemirror clear (s1)

white  

53.1.396.8816 
1. litemirror radar dégradé (s1) 
2. litemirror silver (s3) 
3. litemirror clear (s1)

uvex radical pro
Wi13a1359B14
cena: 279,90 PLN

litemirror
supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
trzy szyby w zestawie

wentylacja szyb
miękkie końcówki zauszników
plastyczne noski

green white 

53.0.482.7716 
1. mirror green (s3) 
2. litemirror green (s2) 
3. clear (s0)

uvex sgl 104
Wi13a2159B14
cena: 449,90 PLN

litemirror
supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
trzy szyby w zestawie
wentylacja szyb

szyby łatwe w czyszczeniu
plastyczne końcówki zauszników
plastyczne noski

white blue  

53.1.601.8416 
1. litemirror silver (s3) 
2. litemirror orange (s1) 
3. clear (s0)

black mat  

53.1.601.2216 
1. litemirror silver (s3) 
2. litemirror orange (s1) 
3. clear (s0)

white green  

53.1.601.7716 
1. mirror green (s3) 
2. litemirror orange (s1) 
3. clear (s0)

red  

53.1.601.3316 
1. litemirror silver (s3) 
2. litemirror orange (s1) 
3. clear (s0)

sports sports

// multisport changeable lens // multisport changeable lens
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Produkt dostępny tylko do wyczerpania stanów magazynowych.
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sports sports

// multisport changeable lens // multisport changeable lens
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uvex sgl 100
Wi13a1359B14
cena: 279,90 PLN

litemirror
100% ochrona UVA, -B, -C
trzy szyby w zestawie

szyby łatwe w czyszczeniu
plastyczne końcówki zauszników
plastyczne noski

white  

53.0.509.8816 
1. litemirror silver (s3) 
2. litemirror orange (s1) 
3. clear (s0)

black  

53.0.509.2216 
1. litemirror silver (s3) 
2. litemirror orange (s1) 
3. clear (s0)

silicium  

53.0.509.4716 
1. litemirror silver (s3) 
2. litemirror orange (s1) 
3. clear (s0)

green  

53.0.509.7716 
1. mirror blue (s3) 
2. litemirror orange (s1) 
3. clear (s0)

uvex sgl 103
Wi13a959B14
cena: 199,90 PLN

litemirror
100% ochrona UVA, -B, -C
trzy szyby w zestawie

plastyczne końcówki zauszników
miękkie noski

black

 

53.1.603.2216 
1. litemirror silver (s3) 
2. litemirror orange (s1) 
3. clear (s0)

black mat red 

53.1.603.2316 
1. mirror red (s3) 
2. litemirror orange (s1) 
3. clear (s0)

white blue 

53.1.603.8416 
1. mirror blue (s3) 
2. litemirror orange (s1) 
3. clear (s0)

white black 

53.1.603.8816 
1. litemirror silver (s3) 
2. litemirror orange (s1) 
3. clear (s0)

uvex gravic
Wi13a865B14
cena: 179,90 PLN

litemirror
100% ochrona UVA, -B, -C
trzy szyby w zestawie

szyby łatwe w czyszczeniu
miękkie zauszniki
miękkie noski

black mat red  

53.0.466.2116 
1. mirror red (s1) 
2. litemirror orange (s3) 
3. clear (s0)

white black mat  

53.0.466.8216 
1. litemirror silver (s1) 
2. litemirror yellow (s3) 
3. clear (s0)

dark grey mat silver  

53.0.466.5516 
1. litemirror silver (s1) 
2. litemirror orange (s3) 
3. clear (s0)

black  

53.0.466.2210 
1. smoke (s1) 
2. litemirror yellow (s3) 
3. clear (s0)

uvex blaze
Wi13a679B14
cena: 139,90 PLN

litemirror
100% ochrona UVA, -B, -C
dwie szyby w zestawie

szyby łatwe w czyszczeniu
miękkie zauszniki
miękkie noski

black mat  

53.0.335.2210 
1. smoke (s3) 
2. litemirror orange (s1)

white brown  

53.0.335.8816 
1. litemirror brown (s3) 
2. litemirror orange (s1)

white blue 

53.0.335.8416 
1. mirror blue (s3) 
2. clear (s0)

white black 

53.0.335.8216 
1. litemirror silver (s3) 
2. litemirror clear (s1)
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sports sports

// multisport // multisport

uvex sgl 203
Wi13a669B14
cena: 139,90 PLN

100% ochrona UVA, -B, -C
litemirror

miękkie zauszniki
miękkie noski

black mat red  

53.0.524.2213 
mirror red (s3)

black  

53.0.524.2216 
litemirror silver (s3)

white  

53.0.524.8816 
litemirror silver (s3)

black mat green 

53.0.524.2215 
mirror green (s3)

black yellow 

53.0.524.2212 
litemirror yellow (s1)

uvex sgl 210
Wi13a72B14
cena: 149,90 PLN

100% ochrona UVA, -B, -C
litemirror
wentylacja szyb

plastyczne końcówki zauszników
miękkie noski

black  

53.0.605.2216 
litemirror silver (s3)

black mat red  

53.0.605.2316 
mirror red (s3)

white black  

53.0.605.8816 
litemirror silver (s3)

white blue  

53.0.605.8416 
mirror blue (s3)

uvex sgl 202
Wi13a1199B14
cena: 249,90 PLN

100% ochrona UVA, -B, -C
supravision®
szyby łatwe w czyszczeniu

giętkie zauszniki
plastyczne noski

gun black mat  

53.0.615.4210 
smoke (s3)

white black  

53.0.615.8210 
smoke (s3)

black red  

53.0.615.2310 
smoke (s3)
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uvex cross shield ll
Wi13a134B14
cena: 279,90 PLN

litemirror
supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
miękkie noski

pasek przytrzymujący okulary
pianka wewnątrz górnej części 
ramki, chroniąca przed słońcem

black 

53.1.578.2212 
orange (s1)

white  

53.1.578.8812 
orange (s1)

uvex sgl 202 small
Wi13a1199B14
cena: 249,90 PLN

100% ochrona UVA, -B, -C
supravision®
szyby łatwe w czyszczeniu

giętkie zauszniki
plastyczne noski

black mat  

53.0.616.2210 
smoke (s3)

white red  

53.0.616.8310 
smoke (s3)
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sports sports

// multisport // multisport

uvex sgl 212
Wi13a72B14
cena: 149,90 PLN

100% ochrona UVA, -B, -C
litemirror

miękkie noski
widoczność bez zniekształceń

black mat  

53.0.614.2116 
mirror silver (s4)

black  

53.0.614.2216 
litemirror silver (s3)

red black  

53.0.614.3316 
mirror red (s3)

white  

53.0.614.8816 
litemirror silver (s3)

uvex sunsation
Wi13a575B14
cena: 119,90 PLN

100% ochrona UVA, -B, -C
litemirror

miękkie noski
miękkie końcówki zauszników

white red  

53.0.606.8316 
mirror red (s3)

black  

53.0.606.2216 
litemirror smoke dégradé (s3)

black mat orange  

53.0.606.2212 
litemirror orange (s1)

black mat  

53.0.606.2210 
smoke (s3)

white blue  

53.0.606.8416 
mirror blue (s3)

white black   

53.0.606.8816 
litemirror silver (s3)

uvex bounce 
Wi13a525B14
cena: 109,90 PLN

100% ochrona UVA, -B, -C
litemirror

miękkie noski

brown transparent 

53.0.346.6116 
mirror brown (s3)

uvex sgl 213
Wi13a72B14
cena: 149,90 PLN

litemirror
100% ochrona UVA, -B, -C

miękkie zauszniki
miękkie noski

gun  

53.0.631.4716 
mirror green (s3)

black  

53.0.631.2216 
litemirror silver (s3)

white  

53.0.631.8816 
mirror red (s3)

havanna  

53.0.631.6616 
litemirror brown (s3)

Produkt dostępny tylko do wyczerpania stanów magazynowych.
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sports sports

// multisport // multisport

uvex arrow
Wi13a38B14
cena: 79,90 PLN

100% ochrona UVA, -B, -C
litemirror

degrade

white 

53.3.830.8816 
Pc/litemirror silver (s3)

chrome mat 

53.3.830.5716 
Pc/mirror red (s3)

brown transparent 

53.3.830.6616 
Pc/mirror brown dégradé (s3)

black shiny 

53.3.830.2216
Pc/litemirror silver (s3)

uvex sgl 211
Wi13a529B14
cena: 109,90 PLN

100% ochrona UVA, -B, -C
litemirror

miękkie noski
miękkie końcówki zauszników

black red  

53.0.613.2213 
mirror red (s3)

gun  

53.0.613.4716 
litemirror silver (s3)

black  

53.0.613.2216 
litemirror silver (s3)

white  

53.0.613.8816 
litemirror brown (s3)

uvex flash
Wi13a335B14
cena: 69,90 PLN

100% ochrona UVA, -B, -C miękkie zauszniki

black  

53.0.279.2210 
smoke (s3)

black  

53.0.279.2212 
litemirror orange (s1)

black  

53.0.279.2216 
clear (s0)

black  

53.0.279.2219 
yellow (s2)

uvex sgl 204
Wi13a335B14
cena: 69,90 PLN

100% ochrona UVA, -B, -C miękkie zauszniki

clear   

53.0.525.9118 
clear (s0)

smoke  

53.0.525.2110 
smoke (s3)

orange  

53.0.525.3112 
orange (s1)

brown  

53.0.525.6113 
brown (s3)

yellow  

53.0.525.7717 
yellow (s0)

blue   

53.0.525.4416 
mirror blue (s1)
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uvex sgl 500
Wi13a38B14
cena: 79,90 PLN

litemirror
100% ochrona UVA, -B, -C
pasek przytrzymujący okulary

dodatkowo zabudowane boki 
okularów

rose  

53.3.858.3316 
mirror silver (s4)

black   

53.3.858.2516 
mirror silver (s4)

red  

53.3.858.3816 
mirror silver (s4)

grey  

53.3.858.5316 
mirror silver (s4)

white   

53.3.858.8416 
mirror silver (s4)

uvex sgl 502
Wi13a339B14
cena: 69,90 PLN

100% ochrona UVA, -B, -C
litemirror

giętkie zauszniki
pasek przytrzymujący okulary

red  

53.3.860.3316 
litemirror silver (s3)

black    

53.3.860.2216 
litemirror silver (s3)

lilac  

53.3.860.4816 
litemirror silver (s3)

white  

53.3.860.8816 
litemirror silver (s3)

blue   

53.3.860.4416 
litemirror silver (s3)

uvex sporty
Wi13a339B14
cena: 69,90 PLN

litemirror
100% ochrona UVA, -B, -C

miękkie zauszniki
pasek przytrzymujący okulary

blue silver  

53.3.843.4516 
litemirror silver (s1)

pink white  

53.3.843.3316 
litemirror silver (s3)

red silver  

53.3.843.3516 
litemirror silver (s3)

black silver   

53.3.843.2516 
litemirror silver (s3)

white   

53.3.843.8816 
litemirror silver (s3)

uvex sgl 501
Wi13a339B14
cena: 69,90 PLN

litemirror
100% ochrona UVA, -B, -C

giętkie zauszniki
pasek przytrzymujący okulary

black   

53.3.859.2716 
litemirror silver (s3)

white  

53.3.859.8716 
litemirror silver (s3)

red  

53.3.859.3816 
litemirror silver (s3)

white lilac  

53.3.859.8416 
litemirror silver (s3)

black white   

53.3.859.2816 
litemirror silver (s3)
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uvex lgl 5
Wi13a134B14
cena: 279,90 PLN

100% ochrona UVA, -B, -C

black   

53.0.534.2216 
litemirror silver (s3)

white  

53.0.534.8816 
litemirror brown (s3)

uvex lgl 1
Wi13a1199B14
cena: 249,90 PLN

100% ochrona UVA, -B, -C

clear red  

53.0.518.9316 
mirror red (s3)

blue mat  

53.0.518.4416 
mirror gold (s3)

white  

53.0.518.8816 
mirror green (s3)

black  

53.0.518.2216 
mirror red (s3)

clear blue  

53.0.518.9416 
mirror blue (s3)

clear yellow   

53.0.518.9616 
mirror yellow (s3)

uvex lgl 8
Wi13a105B14
cena: 219,90 PLN

100% ochrona UVA, -B, -C

black   

53.0.537.2210 
smoke (s3)

brown transparent  

53.0.537.6116 
litemirror brown (s3)

white  

53.0.537.8816 
litemirror smoke dégradé (s2)

uvex lgl 12
Wi13a1199B14
cena: 249,90 PLN

100% ochrona UVA, -B, -C

black red   

53.0.610.2213 
mirror red (s3)

black  

53.0.610.2216 
mirror silver (s3)

blue mat  

53.0.610.4416 
mirror gold (s3)

white  

53.0.610.8816 
mirror green (s3)

100% ochrona UVA, -B, -C
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lifestyle lifestyle

uvex lgl 9
Wi13a859B14
cena: 179,90 PLN

100% ochrona UVA, -B, -C

white  

53.0.538.8813 
brown (s3)

havanna  

53.0.538.6116 
brown (s3)

black   

53.0.538.2210 
smoke (s3)

uvex lgl 2
Wi13a72B14
cena: 149,90 PLN

100% ochrona UVA, -B, -C

blue transparent  

53.0.531.4116 
mirror silver (s3)

red transparent  

53.0.531.3116 
mirror red (s3)

black mat   

53.0.531.2216 
mirror silver (s3)

uvex stick
Wi13a72B14
cena: 149,90 PLN

100% ochrona UVA, -B, -C

black mat   

53.0.454.2216 
litemirror silver (s3)

havanna transparent  

53.0.454.6116 
litemirror brown (s3)

white mat  

53.0.454.8810 
smoke (s3)

uvex chunk
Wi13a859B14
cena: 179,90 PLN

100% ochrona UVA, -B, -C

white mat  

53.0.451.8816 
litemirror silver (s3)

havanna stripe  

53.0.451.6116 
litemirror brown (s3)

black mat   

53.0.451.2216 
litemirror silver (s3)

grey mat   

53.0.451.4716 
litemirror silver (s3)

uvex acid
Wi13a719B14
cena: 149,90 PLN

100% ochrona UVA, -B, -C

havanna 

53.0.345.6613 
brown (s3)

Produkt dostępny tylko do wyczerpania stanów magazynowych.
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mADE IN GERmANY
  NIEMIECKA PRODUKCJA

Będąc częścią globalnego rynku kreujemy 

własną historię sukcesu- dzięki asortymentowi 

wyprodukowanemu w Niemczech, w kraju 

myślicieli i teoretyków, w domu nowych idei 

i inwestycji.  

W Niemczech odkrywamy i opracowujemy 

innowacyjne produkty i każdą najmniejszą ich 

część. Nasza wiedza gwarantuje 

wysoką  jakość sprzętu. Każdego dnia 

z entuzjazmem i pasją pracujemy nad utrzymaniem 

wysokiej pozycji marki UVEX.
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GRUPA RACE

HIGH PERFORMANCE



UVEX  
NA PODIUm
ZAUFALI NAM NAJLEPSI 
POLSCY SPORTOWCY ORAZ 
PONAD 1700 CZOŁOWYCH 
ZAWODNIKÓW ŚWIATA
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race race
kaski/akcesoria kaski/akcesoria

uvex race 2 gfk
Wi13a6249B14
cena: 1249,90 PLN

możliwość montażu gardy
SLC (Super Light Carbon)
4 rozmiary skorupy
monomatic
antyalergiczna wyściółka

zgodny ze standardami FIS 
2012/2013
waga od: 430 g
Normy: EN 1077 A / ASTM F 2040

chilired/yellow

56.6.035.3604 
s (55-56 cm)

56.6.035.3605 
m (57-58 cm)

56.6.035.3606 
l (59-60 cm)

56.6.035.3607 
xl (61 cm)

greenchrom/yellow

56.6.035.6904 
s (55-56 cm)

56.6.035.6905
m (57-58 cm)

56.6.035.6906
l (59-60 cm)

56.6.035.6907
xl (61 cm)

white

56.6.035.1004
s (55-56 cm)

56.6.035.1005
m (57-58 cm)

56.6.035.1006
l (59-60 cm)

56.6.035.1007
xl (61 cm)

uvex hlmt 5 race
Wi13a3149B14
cena: 629,90 PLN       

możliwość montażu gardy
natural sound system
zapięcie do gogli
zamykane kanały wentylacyjne
technologia Hardshell
3 rozmiary skorupy

monomatic
wyciągana, antyalergiczna wyściółka
zdejmowane zauszniki
IAS 3D
waga od: 550 g
Normy: EN 1077 B / ASTM F 2040

green/yellow

56.6.149.7603 
s (52-55 cm)

56.6.149.7605
m (55-59 cm)

56.6.149.7607
l (59-62 cm)

white/black

56.6.149.1003 
s (52-55 cm)

56.6.149.1005
m (55-59 cm)

56.6.149.1007
l (59-62 cm)

chilired/yellow

56.6.149.3603 
s (52-55 cm)

56.6.149.3605
m (55-59 cm)

56.6.149.3607
l (59-62 cm)

garda metalowa
fp2 gfk, wing rc, wing s Wi13a699B14

56.9.007.2102
s 

56.9.007.2103
l 

garda plastikowa 
slalom Wi13a499B14

56.9.007.2201
unisex

garda metalowa
hlmt 5 race Wi13a699B14

56.9.007.2104
unisex

uvex wing s
Wi13a1249B14
cena: 249,90 PLN

monomatic
zapięcie do gogli

waga od 530 g
Normy: EN 1077 B / ASTM F 2040

silver mat deco 

56.6.004.2204 
s (55-56 cm)

56.6.004.2205 
m (57-58 cm)

56.6.004.2206 
l (59-60 cm)

56.6.004.2207 
xl (61-62 cm)
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race race
kaski/google google

uvex wing rc
Wi13a3149B14
cena: 629,90 PLN

możliwość montażu gardy
zapięcie do gogli
zamykany natural sound system
kanały wentylacyjne
technologia Hardshell
4 rozmiary skorupy

monomatic
antyalergiczna wyściółka
zdejmowane zauszniki
IAS 3D
waga od: 490 g
Normy: EN 1077 A

chilired

56.6.166.3004
s (55-56 cm)

56.6.166.3005
m (57-58 cm)

56.6.166.3006
l (59-60 cm)

56.6.166.3007
xl (61-62 cm)

green

56.6.166.7004
s (55-56 cm)

56.6.166.7005
m (57-58 cm)

56.6.166.7006
l (59-60 cm)

56.6.166.7007
xl (61-62 cm)

black

56.6.166.2004
s (55-56 cm)

56.6.166.2005
m (57-58 cm)

56.6.166.2006
l (59-60 cm)

56.6.166.2007
xl (61-62 cm)

white

56.6.166.1004
s (55-56 cm)

56.6.166.1005
m (57-58 cm)

56.6.166.1006
l (59-60 cm)

56.6.166.1007
xl (61-62 cm)

uvex fire race
Wi13a1499B14
cena: 299,90 PLN

supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C

podwójne szyby
szyby łatwe w czyszczeniu

white

55.0.507.1029
lasergold lite (s1)

green 

55.0.507.7029
lasergold lite (s1)

black 

55.0.507.2029 
lasergold lite (s1)

chilired 

55.0.507.3029 
lasergold lite (s1)

uvex downhill 2000
Wi13a1749B14
cena: 349,90 PLN

supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
podwójne, sferyczne szyby 
szyby wykonane metodą wtryskową

szyby łatwe w czyszczeniu
widoczność bez zniekształceń 
membrana regulator

chilired

55.0.112.3029 
lasergold lite (s1)

green yellow 

55.0.112.7029
lasergold lite (s1)

oprawka
mała duża

oprawka
mała duża
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facebook.com /uvexcorerange
uvex-core-range.com
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RideR: ROmaN ROhRmOseR
Photographer: franz faltermaier

historia marki

UVEX jest rodzinną niemiecką firmą z siedzibą w Furth założoną  
w 1926 roku. Na początku lat 30 XX wieku zostały 
wyprodukowane pierwsze gogle. Nazwa UVEX jest skrótem od 
„Ultra Violet Excluded” (eliminacja promieni ultrafioletowych) – 
do dnia dzisiejszego główna i podstawowa cecha użytkowa gogli 
i okularów. Od 1960 roku UVEX uznaję sie za światowy synonim 
jakości i lidera w branży akcesoriów sportowych (kaski, gogle, 
okulary, ochraniacze), którego jedną z wielu cech wyróżniających 
jest „certyfikat” MADE IN GERMANY. 

historia rozwoju

W 2009 roku Uvex skompletował team składający się 
z fresstylowych i freeridowych ekspertów. Wspólnie 
z nowopowstałym zespołem stworzył zupełnie nową linię 
kasków i gogli. Inspiracja, design, właściwości a także doskonała 
funkcjonalność zostały połączone z pasją sportowców. 
Rygorystyczne testowanie przez użytkowników, inżynierów 
i managerów, zapoczątkowało tworzenie produktów 
dedykowanych do jazdy w puchu i snowparku. Dzięki temu 
stworzono sprzęt wysoce funkcjonalny i jedyny w swoim rodzaju. 

Ocena produktów wydawana przez ekspertów była 
nieodzownym elementem procesu produkcyjnego. 
Testerzy wybierali swoje ulubione kaski, gogle, 
okulary, przekazując opinię, w jaki sposób można je 
ulepszyć. Stworzyli linię z myślą o sobie – młodych 
pełnych pasji do sportu ludzi – była to jedyna droga 
do odpowiedzi na wymagania rynku młodego 
pokolenia.  Fascynacja skokami i trikami na śniegu 
poszła w parze z zapewniającymi podobną dawkę 
adrenaliny sportami letnimi. 

W 2012 roku Core Range wprowadził w życie 
rowerową linię, równie barwną i szytą na miarę 
największych pasjonatów dwóch kółek.

CORE RIDERS
CORE RANGE

hisTORia
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Wyróżniający się na stoku, dzięki świeżym, soczystym kolorom.

Bezpieczny, wykonany w technologii Hardshell. 

Komfortowy, dzięki zastosowanym systemom:  

monomatic, IAS, Natural Sound System.

Najwyższej jakości, bo wyprodukowany w Niemczech.

uvex-core-range.com

informacje o Core Range także na:

http://www.facebook.com/uvex.polska

HLmT 5
uvex

> GRUPA CORE RANGE

wentylacja IAS monomaticzapięcie do gogli FAS



core range core range
kaski kaski

Wi13a2749B14
cena: 549,90 PLN

zdejmowany daszek
natural sound system
zapięcie do gogli
technologia Hardshell
3 rozmiary skorupy
monomatic 

wyjmowana, antyalergiczna wyściółka
wyjmowane ochraniacze uszu
IAS 3D
waga od 550 g
Normy: EN 1077 B / ASTM F 2040

yellow/chilired mat

56.6.146.6305 
m (55-59 cm)

56.6.146.6307 
l (59-62 cm)

cyan/pink mat

56.6.146.4905 
m (55-59 cm)

56.6.146.4907 
l (59-62 cm)

white/grey mat

56.6.146.1205 
m (55-59 cm)

56.6.146.1207 
l (59-62 cm)

coregreen/purple mat

56.6.146.7205 
m (55-59 cm)

56.6.146.7207 
l (59-62 cm)

black/grey mat

56.6.146.2505 
m (55-59 cm)

56.6.146.2507 
l (59-62 cm)

yellow/blue mat

56.6.146.6105 
m (55-59 cm)

56.6.146.6107 
l (59-62 cm)

Wi13a2249B14
cena: 449,90 PLN

natural sound system
zapięcie do gogli
zamykany system wentylacyjny
technologia Hardshell
2 rozmiary skorupy
monomatic

wyjmowana, antyalergiczna wyściółka
wyjmowane ochraniacze uszu
IAS 3D
waga od 550 g
Normy: EN 1077 B / ASTM F 2040

black/neon green mat

56.6.147.2105 
m (55-59 cm)

56.6.147.2107 
l (59-62 cm)

green/white mat

56.6.147.7205 
m (55-59 cm)

56.6.147.7207 
l (59-62 cm)

white/yellow

56.6.147.1205 
m (55-59 cm)

56.6.147.1207 
l (59-62 cm)

grey/black

56.6.147.5205 
m (55-59 cm)

56.6.147.5207 
l (59-62 cm)

orange/blue

56.6.147.3605 
m (55-59 cm)
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Wi13a2749B14
cena: 549,90 PLN

supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
powłoka lustrzana (ochrona przed 
promieniowaniem podczerwonym)
antypoślizgowy pasek gogli
membrana regulator

podwójne, sferyczne szyby 
szyby wykonane metodą wtryskową
szyby łatwe w czyszczeniu
widoczność bez zniekształceń 
welurowa pianka wewnątrz oprawek

black mat 

55.0.700.2126 
red mirror/smoke (s3)

white/green mat 

55.0.700.7126 
litemirror blue/smoke (s2)

black/yellow 

55.0.700.0226  
litemirror green/smoke (s3)

uvex
G.GL4

Wi13a199B14
cena: 399,90 PLN

supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
powłoka lustrzana (ochrona przed 
promieniowaniem podczerwonym)

podwójne, sferyczne szyby 
szyby wykonane metodą wtryskową

black/orange/green 

55.0.703.2626 
litemirror core gold-smoke/clear (s2)

yellow/white/orange 

55.0.703.7326 
litemirror red-smoke/lasergold lite (s2)

black/green/white 

55.0.703.2726  
litemirror yellow-clear/lasergold lit (s2)

white/green/black 

55.0.703.1726  
litemirror red-smoke/lasergold lite (s2)

G.GL400
Wi13a1999B14
cena: 399,90 PLN

supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
powłoka lustrzana (ochrona przed 
promieniowaniem podczerwonym)
membrana regulator

podwójne, sferyczne szyby 
szyby wykonane metodą wtryskową
szyby łatwe w czyszczeniu
widoczność bez zniekształceń 
welurowa pianka wewnątrz oprawek

cyan 

55.0.113.4026 
litemirror pink/smoke (s3)

chilired 

55.0.113.3026 
litemirror yellow/smoke (s3)

black 

55.0.113.2526 
litemirror silver/smoke (s3)

Wi13a1799B14
cena: 359,90 PLN

supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
powłoka lustrzana (ochrona przed 
promieniowaniem podczerwonym)

podwójne, sferyczne szyby
szyby wykonane metodą wtryskową

white mat/white 

55.0.619.1026 
red mirror/orange (s3)

black/black shiny 

55.0.619.2026 
litemirror green/orange (s3)

green/yellow 

55.0.619.7026 
litemirror pink/orange (s3)

yellow/pink 

55.0.619.6626 
litemirror silver/smoke (s3)

Produkt dostępny tylko do wyczerpania stanów magazynowych.

Model z możliwością montażu systemu  
Recon Ready. System do nabycia tylko na stronie producenta:   
http://reconinstruments.com/

oprawka
mała duża

oprawka
mała duża

oprawka
mała duża

oprawka
mała duża
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JAK DOBRAĆ OCHRANIACZ?
trzymając głowę prosto, 

przykładamy taśmę BLI do 
brody i drugi koniec kierujemy 

w kierunku pępka

odległość od brody 
do pępka pokaże nam 

numer BLI, który pomoże 
dopasować właściwy 

ochraniacz
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Wi13a1499B14
cena: 299,90 PLN

regulacja kręgosłupa
nadający się do prania

Norma: EN 1621-2, Level 1
BLI 1-5

black/green

44.9.016.2703
xs

44.9.016.2704
s

44.9.016.2705
m

Wi13a374B14
cena: 749,90 PLN

regulowana wysokość stelaża
wysokiej jakości siatka, 
zapewniająca lepszą wentylację  
w obszarze kręgosłupa

Norma: EN 1621-2, Level 2
BLI 5-8

black/green

44.9.019.2703
m big

44.9.019.2704
l big

44.9.019.2705
xl big

44.9.019.2706
2xl big

Wi13a1999B14
cena: 399,90 PLN

regulacja kręgosłupa
nadający się do prania

Norma: EN 1621-2, Level 1
BLI 5-8

black/green

44.9.017.2703
m

44.9.017.2704
l

44.9.017.2705
xl

44.9.017.2706
2xl
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Innowacyjny system Aircontrol zastosowany 

wewnątrz kasku działa po naciśnięciu pompki. 

Poduszki powietrzne wypełniają wnętrze kasku, 

dopasowując go bardzo precyzyjnie do kształtu 

głowy użytkownika.

Za dużo wpompowanego powietrza?  

Żaden problem! Wystarczy nacisnąć zawór,  

by wypuścić powietrze.

IDEALNE 
DOPASOWANIE 
DLA KAżDEGO 
KSZTAłTU GłOWY 

uvex uvision air
Wi13a2749B14
cena: 549,90 PLN

natural sound system
zapięcie do gogli
zamykany system wentylacji
technologia Hardshell
2 rozmiary skorupy
wyjmowane ochraniacze uszu

monomatic
wyjmowana, antyalergiczna 
wyściółka
IAS 3D
waga od: 470 g
Normy: EN 1077 B / ASTM F 2040

black/anthracite

56.6.126.2505 
s-m (55-58 cm)

56.6.126.2506 
m-l (58-60 cm)

black/darkred mat

56.6.126.2305 
s-m (55-58 cm)

56.6.126.2306 
m-l (58-60 cm)

uvex  
x-ride motion air

Wi13a2749B14
cena: 549,90 PLN

natural sound system
zapięcie do gogli
zamykany system wentylacji
technologia Hardshell
3 rozmiary skorupy
wyjmowane ochraniacze uszu

monomatic
wyjmowana, antyalergiczna 
wyściółka
IAS 3D
waga od: 490 g
Normy: EN 1077 B / ASTM F 2040

white/darkred

56.6.123.2303 
s-m (55-58 cm)

56.6.123.2305 
m-l (58-60 cm)

56.6.123.2307 
l-xl (60-62 cm)

black/anthracite mat

56.6.123.2503 
s-m (55-58 cm)

56.6.123.2505 
m-l (58-60 cm)

56.6.123.2507 
l-xl (60-62 cm)

Produkt dostępny tylko do wyczerpania stanów magazynowych. Produkt dostępny tylko do wyczerpania stanów magazynowych.
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uvex sioux
Wi13a2999B14
cena: 599,90 PLN

zdejmowany daszek 
zapięcie do gogli
zamykany system wentylacji
technologia Hybrid
2 rozmiary skorupy
wyjmowane ochraniacze uszu

monomatic
wyjmowana, antyalergiczna 
wyściółka
IAS 3D
waga od: 520 g
Normy: EN 1077 B / ASTM F 2040

white/silver/anthracite mat

56.6.122.1505 
m (55-59 cm)

56.6.122.1507 
l (59-61 cm)

anthracite/black mat

56.6.122.5205 
m (55-59 cm)

56.6.122.5207 
l (59-61 cm)

black/blue/petrol

56.6.122.2405 
m (55-59 cm)

56.6.122.2407 
l (59-61 cm)

allmountain allmountain
kaski kaski

uvex hypersonic
Wi13a2999B14
cena: 599,90 PLN

zapięcie do gogli
zamykany system wentylacji
technologia Inmould
2 rozmiary skorupy
wyjmowane ochraniacze uszu
monomatic

wyjmowana, antyalergiczna 
wyściółka
IAS 3D
waga od: 510g
Normy: EN 1077 B / ASTM F 2040

applegreen mat

56.6.144.7205 
m (55-58 cm)

56.6.144.7207 
l (59-62 cm)

black

56.6.144.2205 
m (55-58 cm)

56.6.144.2207 
l (59-62 cm)

white mat 

56.6.144.1105 
m (55-58 cm)

56.6.144.1107 
l (59-62 cm)

darksilver mat

56.6.144.5205 
m (55-58 cm)

56.6.144.5207 
l (59-62 cm)

uvex hlmt 300 visor 
Wi13a3999B14
cena: 799,90 PLN

natural sound system
zapięcie do gogli
zamykany system wentylacji
technologia Hardshell
3 rozmiawry skorupy
wyjmowane ochraniacze uszu

monomatic
wyjmowana, antylaergiczna 
wyściólka
IAS
waga od 560 g
Normy: EN 1077 B / ASTM F 2040

black mat

56.6.162.2205 
s-m (55-58 cm)

56.6.162.2206 
m-l (58-60 cm)

56.6.162.2207 
l-xl (60-62 cm)

white

56.6.162.1105 
s-m (55-58 cm)

56.6.162.1106 
m-l (57-60 cm)

56.6.162.1107 
l-xl (59-62 cm)
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uvex comanche 2
Wi13a1899B14
cena: 379,90 PLN

zamykany system wentylacji
zapięcie do gogli
technologia Inmould
2 rozmiary skorupy
wyjmowane ochraniacze uszu
monomatic

wyjmowana, antyalergiczna 
wyściółka
IAS
waga od: 490 g
Normy: EN 1077 B / ASTM F 2040

white/blue

56.6.129.1405 
m (55-59 cm)

56.6.129.1407 
l (59-61 cm)

black mat

56.6.129.2005 
m (55-59 cm)

56.6.129.2007 
l (59-61 cm)

black/white

56.6.129.2105 
m (55-59 cm)

56.6.129.2107 
l (59-61 cm)

anthracite/aubergine

56.6.129.5903 
s (52-55 cm)

56.6.129.5905 
m (55-59 cm)

56.6.129.5907 
l (59-61 cm)

allmountain allmountain
kaskikaski
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uvex x-ride motion
Wi13a1999B14
cena: 399,90 PLN

natural sound system
zamykany system wentylacji
zapięcie do gogli
technologia Hardshell
3 rozmiary skorupy
wyjmowane ochraniacze uszu

monomatic
wyjmowana, antyalergiczna 
wyściółka
IAS
waga od: 490 g
Normy: EN 1077 B / ASTM F 2040

titan mat 

56.6.118.7703
s-m (55-58 cm)

56.6.118.7705 
m-l (58-60 cm)

56.6.118.7707 
l-xl (60-62 cm)

white mat 

56.6.118.1103
s-m (55-58 cm)

56.6.118.1105 
m-l (58-60 cm)

56.6.118.1107 
l-xl (60-62 cm)

black metallic mat 

56.6.118.2203
s-m (55-58 cm)

56.6.118.2205 
m-l (58-60 cm)

56.6.118.2207 
l-xl (60-62 cm)
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SP U

REVOLUTION
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doskonałe dopasowanie 

z goglami uvex downhill 2000

P1US
>   PRZEŁOMOWY

uvex

Uvex p1us jest 15 % lżejszy niz standardowy kask ABS, a mimo to bardziej stabilny, 

nawet w ekstremalnie niskich temperaturach. Kiedy inne materiały ulegają 

zniszczeniu, TPO pozostaje nienaruszone. Przyjazny dla środowiska, 

w 100% z surowców wtórnych. Doskonała amortyzacja wstrząsów 

zapewnia należyte bezpieczeństwo.
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+TECHNOLOGIE
>

>

>

>
KANAłY WENTYLACYJNE  
ZAPEWNIAJĄ SWOBODNY 
PRZEPŁYW POWIETRZA

ZAPIĘCIE 
DO GOGLI

WYCIĄGANE ZAUSZNIKKI
 Z FUNKCJĄ  

NATURAL SOUND SYSTEM

ZAmYKANY SYSTEm 
WENTYLACJI
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SYSTEm 
WENTYLACJI

mONOmATIC
WIELOSTOPNIOWA 

REGULACJA 
PASKA PODBRÓDKA

IAS
REGULACJA 
ROZMIARU KASKU

WYJmOWANA, 
NADAJĄCA SIĘ DO PRANIA,
ANTYALERGICZNA 
WYŚCIÓŁKA

RÓżNE ROZmIARY
SKORUPY

ABSORBUJĄCA 
WSTRZĄSY 
PIANKA EPS 
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>

>

16% WIĘCEJ OCHRONY, 
NIŻ WYMAGAJĄ  
STANDARDY
 

WYTRZYmAłY,
NAWET W SKRAJNIE 
NISKICH TEMPERATURACH

WYKONANY  
Z SUROWCÓW 
WTÓRNYCH

SP U

Rewolucyjne rozwiązanie. Do stworzenia kasku P1us użyto wysokiej 

jakości, termoplastycznego materiału, o nazwie TPO. W efekcie 

powstał kask niezwykle 

komfortowy, mimo, że bardzo lekki, to wciąż bezpieczny. 

Myśl i produkcja, oczywiście niemiecka.

REVOLUTION
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uvex p1us
Wi13a2099B14
cena: 419,90 PLN

natural sound system
zamykany system wentylacji
technologia Hardshell
2 rozmiary skorupy
wyjmowane ochraniacze uszu
monomatic

wyjmowana, antyalergiczna 
wyściółka
IAS
waga od: 490 g
Normy: EN 1077 B / ASTM F 2040

blue mat

56.6.153.4005 
m (55-58 cm)

56.6.153.4007 
l (59-62 cm)

black met mat 

56.6.153.2005 
m (55-58 cm)

56.6.153.2007 
l (59-62 cm)

white 

56.6.153.1005 
m (55-58 cm)

56.6.153.1007 
l (59-62 cm)

gun met mat

56.6.153.5505 
m (55-58 cm)

56.6.153.5507 
l (59-62 cm)

turquise 

56.6.153.7005 
m (55-58 cm)

blackberry 

56.6.153.3005 
m (55-58 cm)

allmountain allmountain
kaskikaski
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uvex p1us pro
Wi13a2999B14
cena: 599,90 PLN

natural sound system
zamykany system wentylacji
technologia Hardshell
2 rozmiary skorupy
wyjmowane ochraniacze uszu
monomatic

wyjmowana, antyalergiczna 
wyściółka
IAS
waga od: 490 g
Normy: EN 1077 B / ASTM F 2040
Standards: EN 1077 B / ASTM F 2040

white/blackberry

56.6.156.1105 
m (55-58 cm)

perlmut met/turquise mat

56.6.156.1005 
m (55-58 cm)

black/green mat

56.6.156.2705 
m (55-58 cm)

56.6.156.2707 
l (59-62 cm)

Produkt dostępny tylko w zamówieniu przedsezonowym.
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uvex funride 2 lady
Wi13a1749B14
cena: 349,90 PLN

zamykany system wentylacji
2 rozmiary skorupy
wyjmowane ochraniacze uszu
monomatic
wyjmowana, antyalergiczna 
wyściółka

zapięcie do gogli
IAS
waga od: 490 g
Normy: EN 1077 B

black/gold

56.6.150.2603 
xs-m (53-58 cm)

56.6.150.2605 
l-xl (59-62 cm)

darksilver/silver

56.6.150.5503 
xs-m (53-58 cm)

white/gold

56.6.150.1603 
xs-m (53-58 cm)

allmountain allmountain
kaski kaski

uvex x-ride lady
Wi13a1799B14
cena: 349,90 PLN

zamykany system wentylacji
technologia Hardshell
natural sound system
3 rozmiary skorupy
wyjmowane ochraniacze uszu
monomatic

wyjmowana, antyalergiczna wyściółka
zapięcie do gogli
IAS
waga od: 490 g
Normy: EN 1077 B

silver mat deco 

56.6.119.5503 
xs-m (53-58 cm)

56.6.119.5506 
m-l (58-60 cm)

56.6.119.5507 
l-xl (60-62 cm)

uvex  
comanche 2 pure

Wi13a1649B14
cena: 329,90 PLN

zamykany system wentylacji
technologia Inmould
2 rozmiary skorupy
wyjmowane ochraniacze uszu
monomatic

wyjmowana, antyalergiczna 
wyściółka
IAS
waga od 460 g
Normy:  EN 1077 B / ASTM F 2040

blackberry/white 

56.6.157.3105 
m (55-58 cm)

white 

56.6.157.1105 
m (55-58 cm)

56.6.157.1107 
l (59-62 cm)

turquise/white 

56.6.157.7105 
m (55-58 cm)

black

56.6.157.2205 
m (55-58 cm)

56.6.157.2207 
l (59-62 cm)

Produkt dostępny tylko do wyczerpania stanów magazynowych.

Kolor dostępny tylko do wyczerpania stanów magazynowych.
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uvex x-ride classic
Wi13a1499B14
cena: 299,90 PLN

system wentylacji
technologia Hardshell
3 rozmiary skorupy
monomatic
antyalergiczna wyściółka

zapięcie do gogli
IAS
waga od: 490 g
Normy: EN 1077 B / ASTM F 2040

white 

56.6.088.1103 
xs-m (54-58 cm)

56.6.088.1105 
l-xl (59-62 cm)

silver metallic 

56.6.088.5003 
xs-m (54-58 cm)

56.6.088.5005 
l-xl (59-62 cm)

black

56.6.088.2103 
xs-m (54-58 cm)

56.6.088.2105 
l-xl (59-62 cm)

uvex f-ride
Wi13a1399B14
cena: 279,90 PLN

zamykany system wentylacji
monomatic
IAS
zapięcie do gogli

2 rozmiary skorupy
waga od 500 g
Normy: EN 1077 B / ASTM F 2040

anthracite 

56.6.091.5004 
s-m (55-58 cm)

56.6.091.5005 
l-xl (59-62 cm)

silver mat 

56.6.091.5504 
s-m (55-58 cm)

56.6.091.5505 
l-xl (59-62 cm)

black mat 

56.6.091.2204 
s-m (55-58 cm)

56.6.091.2205 
l-xl (59-62 cm)

uvex wing s
Wi13a1249B14
cena: 249,90 PLN

monomatic
zapięcie do gogli

waga od 530 g
Normy: EN 1077 B / ASTM F 2040

silver mat deco 

56.6.004.2204 
s (55-56 cm)

56.6.004.2205 
m (57-58 cm)

56.6.004.2206 
l (59-60 cm)

56.6.004.2207 
xl (61-62 cm)
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TECHNOLOGIE
> PIONIERZY BEZPIECZEŃSTWA
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TECHNOLOGIA 
SZYB
Odpowiednio dobrane szyby to gwarancja doskonałej widoczności na stoku. Szkła Uvex 

są zaprojektowane, by spełniać najwyższe wymagania związane z uprawianiem sportów 

śnieżnych. Wykonane z  niezwykle solidnego materiału- polikarbonu, wytrzymują 

temperaturę do – 40 st. bez utraty elastycznośc i wszystkich cech użytkowych. Wnętrze 

każdej szyby pokryte jest powłoką Uvex Supravision®, eliminującą parowanie szyby.  

Pochłaniacze promieni UV, zintegrowane w materiale fi ltrują promienie do 400 nm ze 

stuprocentową skutecznością. 

Pierwszej jakości szkła, zapewniają wolny od zniekształceń obraz, zgodnie z  normą 

EN174, i klasą optyczną 1.

Rewolucyjna  technologia  lasergold lite,  która  została  skonstruowana wspólnie 

z   Uniwersytetem  Rurh z  Bochum oraz DSV (tj. Niemieckim Związkiem Narciarskim), 

zapewnia wysoki stopień kontrastu.

wszystkie szyby zapewniają 100% 
ochronę przed promieniami 
UVA-, UVB-, UVC-

światło UV
(UVA, UVB, UVC)

światło widzialne

780 nm

380 nm

>

OCHRONA UV 
uvex- ultraviolet excluded
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KOLOR SZYBY
POZIOM 
ZABEZPIE-
CZENIA

PRZEZNACZENIE

LaseRGOLd LiTe S1 X X X
doskonałe wzmocnienie kontrastu, 
ochrona przed ostrym światłem

LaseRGOLd S2 X X X
doskonałe wzmocnienie kontrastu, 
bardzo dobra ochrona przed ostrym 
światłem

VaRiOmaTic BROWN S1-S2 X X X
dopasowująca się warunków 
pogodowych

LiTemiRROR ORaNGe            S2 X X X
wzmocnienie kontrastu, ochrona przed 
promieniowaniem podczerwonym

LiTemiRROR GOLd S3 X X X
wzmocnienie kontrastu, ochrona przed 
promieniowaniem podczerwonym

LiTemiRROR siLVeR S3 X X X
wzmocnienie kontrastu, ochrona przed 
promieniowaniem podczerwonym

LiTemiRROR GReeN S3 X X X
naturalna widoczność, wzmocnienie 
kontrastu, ochrona przed 
promieniowaniem podczerwonym

LiTemiRROR BLUe S3 X X X
ochrona przed promieniowaniem 
podczerwonym

LiTemiRROR Red S2 X X X
wzmocnienie kontrastu, ochrona przed 
promieniowaniem podczerwonym

LiTemiRROR PiNK S3 X X X
wzmocnienie kontrastu, ochrona przed 
promieniowaniem podczerwonym

LiTemiRROR cORe GOLd S2 X X X
wzmocnienie kontrastu, ochrona przed 
promieniowaniem podczerwonym

LiTemiRROR ViOLeT S3 X X X
wzmocnienie kontrastu, ochrona przed 
promieniowaniem podczerwonym

LiTemiRROR YeLLOW S2 X X X
ochrona przed promieniowaniem 
podczerwonym

POLaVisiON hd/ 
LiTemiRROR siLVeR

S3 X X X
wyeliminowanie refleksów, wzmocnienie 
kontrastu, ochrona przed silnym słońcem 
w bardzo wysokich partiach gór

POLaVisiON S2 X X X
wyeliminowanie refl eksów, 
wzmocnienie kontrastu, całodzienna 
ochrona przed słońcem

miRROR siLVeR S3 X X X
wzmocnienie kontrastu, ochrona przed 
promieniowaniem podczerwonym

smOKe S3 X X X
naturalna widoczność, w połączeniu 
z szybą lasergold lite wzmocnienie 
kontrastu

POLaVisiON PRO 
smOKe VaRiO

S2-S3 X X X
naturalna widoczność, w połączeniu 
z szybą lasergold lite wzmocnienie 
kontrastu

POLaVisiON PRO 
BROWN VaRiO

S2-S3 X X X
naturalna widoczność, w połączeniu 
z szybą lasergold lite wzmocnienie 
kontrastu

POZIOM ZABEZPIECZENIA > TRANSMISJA ŚWIATŁA

S1 > TRANSMISJA ŚWIATŁA  43-80 %

S2 > TRANSMISJA ŚWIATŁA  18-43 %

S3 > TRANSMISJA ŚWIATŁA  8-18 %

SŁONECZNIE

POCHMURNO

ZACHMURZENIE

PADAJĄCY ŚNIEG
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POWŁOKA 
ANTIFOG
>  TECHNOLOGIA SUPRAVISION

ochrona szyb przed parowaniem
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technologia uvex supravision, chroniąc przed parowaniem, 

nie zmienia jakości optycznej szkieł

Szyby odporne na parowanie, 
zgodnie z normą EN 174.

zwykła 
powłoka

norma EN 174

Ø uvex supravision®

powłoka uvex 
supravision
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uvex downhill 2000 
polavision pro

Wi13a3999B14
cena: 799,90 PLN

polavision®
variomatic®
supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
membrana regulator
antypoślizgowy pasek gogli

dodatkowa ochrona przed 
promieniowaniem podczerwonym
podwójne, sferyczne szyby 
szyby wykonane metodą wtryskową
widoczność bez zniekształceń 
welurowa pianka wewnątrz oprawek

black 

55.0.111.2021 
polavision® smoke variomatic® (s2/s3)

white 

55.0.111.1021 
polavision® smoke variomatic® (s2/s3)

uvex apache 2 
polavision pro

Wi13a3299B14
cena: 659,90 PLN

polavision®
variomatic®
supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
membrana regulator

antypoślizgowy pasek  
gogli
podwójne szyby
welurowa pianka wewnątrz oprawek

white mat 

55.0.625.1121 
polavision® brown variomatic® (s2/s3)

black mat 

55.0.625.2221 
polavision® brown variomatic® (s2/s3)

pola variopola vario

VARIOmATIC
Uvex wprowadza innowacyjne połączenie dwóch najlepszych technologii szyb – fotochromowej funkcji 

Variomatic oraz redukującej refleksy Polavision. W rezultacie powstała powłoka Polavision pro.

redukcja odblasków // świetna widoczność

stopniowa zmiana barwy // błyskawiczny czas reakcji

technologia polavision pro dostępna jest w dwóch modelach:

Uvex apache 2 polavision pro oraz Uvex downhill 2000 polavision pro

KOMBINACJA DWÓCH TOPOWYCH TECHNOLOGII

= POLAVISION PRO

+POLAVISION

oprawka
mała duża

oprawka
mała duża
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VARIOmATIC
>  BŁYSKAWICZNA 

REAKCJA  

>

Szyby z technologią variomatic automatycznie 

dostosowują się do panujących warunków 

atmosferycznych. Fotochromowa soczewka 

dopasowuje odcień szkła, przyciemniając 

przy słonecznej pogodzie, a rozjaśniając przy 

słabszej widoczności

szyba jasna (S1)

POCHmURNA  
POGODA

> >

zmiaNa BaRWY 
szKieŁ z JasNeJ Na 
ciemNĄ za POmOcĄ 
JedNeGO KLiKNiĘcia

Umieszczony z prawej strony ramki przycisk 

umożliwia automatyczną zmianę 

koloru szyby.

uvex apache 2 
variotronic

Wi13a7999B14
cena: 1599,90 PLN

variomatic®
supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
membrana regulator
antypoślizgowy pasek gogli 
powłoka lustrzana (ochrona przed 
promieniowaniem podczerwonym)

podwójne szyby
welurowa pianka wewnątrz oprawek

black 

55.0.626.2023 
variotronic® (s1/s2)

oprawka
mała duża
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>

Szyby variomatic regulują przenikanie światła 

na poziomie S1 do S3. Szkła zapewnieją 100% 

ochronę przed szkodliwymi promieniami 

UVA, UVB, UVC.

szyba zamienia barwę na ciemną (S3)

SłONECZNA
POGODA

>   ŚWIETNA 
WIDOCZNOŚĆ 

> >

uvex hypersonic 
variomatic

Wi13a2999B14
cena: 599,90 PLN

variomatic®
supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
membrana regulator
antypoślizgowy pasek gogli 
powłoka lustrzana (ochrona przed 
promieniowaniem podczerwonym)

podwójne, sferyczne szyby 
szyby wykonane metodą wtryskową
widoczność bez zniekształceń
bimateriałowa konstrukcja
wentylacja w oprawkach
welurowa pianka wewnątrz oprawek

black 

55.0.411.2023 
litemirror silver/variomatic® (s1/s3)

white  (s1/s3)

55.0.411.1023 
litemirror silver/variomatic® (s1/s3)

vario

uvex downhill 2000 
variomatic

Wi13a2999B14
cena: 599,90 PLN

variomatic®
supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
membrana regulator
antypoślizgowy pasek gogli 
powłoka lustrzana (ochrona przed 
promieniowaniem podczerwonym)

podwójne, sferyczne szyby 
szyby wykonane metodą wtryskową
widoczność bez zniekształceń
wentylacja w oprawkach
welurowa pianka wewnątrz oprawek

black 

55.0.108.2023 
litemirror silver/
variomatic brown (s1/s3)

white 

55.0.108.1023 
litemirror silver/
variomatic brown (s1/s3)

liteblue 

55.0.108.4423 
clear/variomatic brown (s1/s3)

vario

oprawka
mała duża oprawka

mała duża
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POLAVISION
> POPRAWA WIDOCZNOŚCI

Polaryzacja redukuje odblaski i refl eksy odbijane od śniegu. 

Filtr polaryzacyjny wbudowany wewnątrz polikarbonowej szyby 

chroni oczy przed nadwyrężającym światłem. Polaryzacyjna powłoka 

zamienia uciążliwe dla oka refl eksy w przyjemne światło.

>

WIDOK 
BEZ POLARYZACJI
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WIDOK,
DZIĘKI POLARYZACJI

Promienie słoneczne rozchodzą 

się w różnych kierunkach. Dzięki soczewce 

polaryzacyjnej uporządkowują 

się w jednej płaszczyźnie.

światło niespolaryzowane

światło spolaryzowane

>
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allmountain allmountain
goglegogle

// pola // pola

uvex g.gl 300 
take off polavision

Wi13a2999B14
cena: 599,90 PLN

take off
polavision®
supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
powłoka lustrzana (ochrona przed 
promieniowaniem podczerwonym)
podwójne szyby

antypoślizgowy pasek gogli 
wentylacja w oprawkach
membrana regulator
OTG (dla osób noszących okulary 
korekcyjne) 
welurowa pianka wewnątrz oprawek

black 

55.0.212.2026 
1. polavision® lasergold lite (s2)
2. litemirror silver (s4)

white 

55.0.212.1126 
1. polavision® lasergold lite (s2)
2. litemirror silver (s4)

pola

uvex g.gl 300  
polavision

Wi13a1749B14
cena: 349,90 PLN

polavision®
supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
podwójne szyby

wentylacja w oprawkach
OTG (dla osób noszących okulary 
korekcyjne) 

white mat 

55.0.214.1121 
polavision®/lasergold lite (s2)

black mat 

55.0.214.2221 
polavision®/clear (s2)

pola

uvex f 2 polavision
Wi13a1549B14
cena: 309,90 PLN

polavision®
supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C

podwójne, sferyczne szyby
wentylacja w oprawkach

black metallic mat 

55.0.042.2121 
polavision®/lasergold lite (s2)

white mat 

55.0.042.1121 
polavision®/lasergold lite (s2)

pola

uvex fire polavision
Wi13a1999B14
cena: 399,90 PLN

polavision® 
supravision®

100% ochrona UVA, -B, -C
podwójne szyby

blackberry 

55.0.509.3121 
polavision®/clear (s2)

white 

55.0.509.1121 
polavision®/clear (s2)

cyan 

55.0.509.7121 
polavision®/clear (s2)

black  

55.0.509.2121 
polavision®/clear (s2)

pola

uvex onyx polavision
Wi13a1549B14
cena: 309,90 PLN

polavision®
supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C

podwójne szyby
dodatkowe zapięcie na pasku 
‚speed clip‘

turquise 

55.0.023.7021 
polavision®/lasergold lite (s2)

black met mat 

55.0.023.2021 
polavision®/clear (s2)

polarwhite mat 

55.0.023.1121 
polavision®/lasergold lite (s2)

silver mat 

55.0.023.5521
polavision®/high contrast (s2)

pola

Gogle dostępne tylko w zamówieniu przedsezonowym.

oprawka
mała duża

oprawka
mała duża

oprawka
mała duża

oprawka
mała duża

oprawka
mała duża
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uvex corus pola
Wi13a1599B14
cena: 319,90 PLN

polavision® 
supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C

podwójne szyby
dodatkowe zapięcie na pasku 
'speed clip'

black metallic mat 

55.0.069.2221 
polavision®/lasergold lite (s2)

polarwhite mat 

55.0.069.1121 
polavision®/lasergold lite (s2)

pola

uvex comanche pola
Wi13a1899B14
cena: 379,90 PLN

polavision®
supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C

podwójne szyby
membrana regulator

white/aubergine mat 

55.1.096.1921 
polavision®/lasergold lite (s2)

white/orange mat 

55.1.096.1621 
polavision®/lasergold lite (s2)

black/blue mat 

55.1.096.2421 
polavision®/lasergold lite (s2)

pola

uvex tomahawk pola
Wi13a1749B14
cena: 349,90 PLN

polavision®
supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C

podwójne szyby
membrana regulator

titan mat 

55.0.088.2521 
polavision®/lasergold lite (s2)

black metallic mat 

55.0.088.2221 
polavision®/lasergold lite (s2)

pola
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oprawka
mała duża

oprawka
mała duża

oprawka
mała duża
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NIEZAWODNOŚĆ 
POTWIERDZONA 
W TESTACH
> TECHNOLOGIA WYMIENNYCH SZYB MAGNETYCZNYCH

Pierwsze na świecie gogle narciarskie z systemem wymiennej szyby 

magnetycznej. Szybę ciemniejszą, odpowiednią na słoneczną pogodę, 

można łatwo założyć, dzięki zastosowanym mini magnesom. Szyba jest 

odporna na zarysowania i uszkodzenia.

WZmACNIAJĄCA 
KONTRAST SZYBA 
WEWNĘTRZNA
stosowana podczas 
pochmurnej pogody

>

>

CIENKA, ELASTYCZNA 
SZYBA ZEWNĘTRZNA

odpowienia na słoneczną 
pogodę
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allmountain allmountain
goglegogle

// take off // take off

uvex hypersonic cx
Wi13a3999B14
cena: 799,90 PLN

take off
supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
membrana regulator
powłoka lustrzana (ochrona przed 
promieniowaniem podczerwonym)
wentylacja oprawek

bimateriałowa konstrukcja
antypoślizgowy pasek gogli 
podwójne, sferyczne szyby
szyby wykonane metodą wtryskową
widoczność bez zniekształceń
welurowa pianka wewnątrz oprawek

white 

55.0.410.1026 
1. lasergold lite (s1) 
2. litemirror pink (s3)

black mat 

55.0.410.2226 
1. lasergold lite (s1) 
2. litemirror red (s3)

take off
take off

uvex g.gl 300 
take off

Wi13a2749B14
cena: 549,90 PLN

take off
supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
membrana regulator
powłoka lustrzana (ochrona przed 
promieniowaniem podczerwonym)
wentylacja oprawek

bimateriałowa konstrukcja
antypoślizgowy pasek gogli 
podwójne, sferyczne szyby 
szyby wykonane metodą wtryskową
widoczność bez zniekształceń
welurowa pianka wewnątrz oprawek

 

black mat 

55.0.213.2226 
1. lasergold lite (s1) 
2. litemirror siliver (s3)

white 

55.0.213.1026 
1. lasergold lite (s1) 
2. litemirror siliver (s3)

Produkt dostępny tylko w zamówieniu przedsezonowym.

uvex comanche 
take off

Wi13a2749B14
cena: 549,90 PLN

take off
supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
membrana regulator
powłoka lustrzana (ochrona przed 
promieniowaniem podczerwonym)
wentylacja oprawek

bimateriałowa konstrukcja
antypoślizgowy pasek gogli
podwójne, sferyczne szyby
szyby wykonane metodą wtryskową
widoczność bez zniekształceń
welurowa pianka wewnątrz oprawek

white 

55.1.209.1126 
1. lasergold lite (s1)
2. mirror red (s3)

black 

55.1.209.2026 
1. lasergold lite (s1)
2. litemirror silver (s3)

take off
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uvex fire take off polavision
Wi13a2749B14
cena: 549,90 PLN

take off
polavision®
supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
membrana regulator

powłoka lustrzana (ochrona przed 
promieniowaniem podczerwonym)
podwójne szyby
antypoślizgowy pasek gogli

black mat 

55.0.506.2221 
1. polavision® lasergold lite (s2)
2. litemirror smoke (s4)

white mat 

55.0.506.1121 
1. polavision® lasergold lite (s2)
2. litemirror smoke (s4)

oprawka
mała duża

oprawka
mała duża

oprawka
mała duża

oprawka
mała duża
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allmountain allmountain
goglegogle

uvex hypersonic
Wi13a2349B14
cena: 469,90 PLN

supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
podwójne, sferyczne szyby 
szyby wykonane metodą wtryskową
powłoka lustrzana (ochrona przed 
promieniowaniem podczerwonym)

wentylacja w oprawkach
bimateriałowa konstrukcja
antypoślizgowy pasek gogli 
welurowa pianka wewnątrz oprawek
widoczność bez zniekształceń

blackberry  

55.0.413.3026 
litemirror pink/lasergold lite (s3)

black mat 

55.0.413.2226 
litemirror silver/lasergold lite (s1)

white 

55.0.413.1126 
litemirror blue/lasergold lite (s3)

turquise  

55.0.413.7026 
litemirror core gold/lasergold lite (s3)

white mat 

55.0.413.1026 
litemirror red-smoke/lasergold lite (s3)

black 

55.0.413.2126   
litemirror green-smoke/clear (s3)

uvex downhill 2000
Wi13a1999B14
cena: 399,90 PLN

supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
podwójne, sferyczne szyby 
szyby wykonane metodą wtryskową
powłoka lustrzana (ochrona przed 
promieniowaniem podczerwonym)

membrana regulator
welurowa pianka wewnątrz oprawek
widoczność bez zniekształceń

black mat 

55.0.109.0226 
litemirror green/lasergold lite (s3)

white  

55.0.109.1026 
litemirror core gold/lasergold lite (s3)

gun met mat 

55.0.109.5026 
litemirror goldrose (s2)

black met mat 

55.0.109.2226
litemirror silver/lasergold lite (s3)

black 

55.0.109.2126 
litemirror gold/clear (s3)

uvex corus crystal
Wi13a2399B14
cena: 479,90 PLN

supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
podwójne szyby

powłoka lustrzana (ochrona przed 
promieniowaniem podczerwonym)

welurowa pianka wewnątrz  
oprawek
dodatkowe zapięcie na pasku 
'speed clip'

polarwhite 

55.0.051.1126 
lasergold lite-litemirror silver (s3)

black metallic 

55.0.051.2126 
lasergold lite-litemirror silver (s3)

oprawka
mała duża

oprawka
mała duża

oprawka
mała duża
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uvex sioux
Wi13a2349B14
cena: 469,90 PLN

supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
podwójne, sferyczne szyby

powłoka lustrzana (ochrona przed 
promieniowaniem podczerwonym)

szyby łatwe w czyszczeniu
membrana regulator
wentylacja w oprawkach
widoczność bez zniekształceń
welurowa pianka wewnątrz oprawek

white/red 

55.0.322.1326 
litemirror silver/lasergold lite (s3)

black/white mat 

55.0.051.12 26 
litemirror silver/lasergold lite (s3)

uvex supersonic pro 2
Wi13a1749B14
cena: 349,90 PLN

supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
podwójne, sferyczne szyby

powłoka lustrzana (ochrona przed 
promieniowaniem podczerwonym)

wentylacja szyb
dodatkowe zapięcie na pasku 
'speed clip'

white/pink 

55.0.093.1926 
litemirror violet (s3)

black metallic mat 

55.0.093.2226 
litemirror silver (s3)

uvex apache pro
Wi13a2299B14
cena: 459,90 PLN

supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
podwójne, sferyczne szyby

powłoka lustrzana (ochrona przed 
promieniowaniem podczerwonym)

szyby łatwe w czyszczeniu
membrana regulator
wentylacja szyb
widoczność bez zniekształceń

white/green mat 

55.0.080.1726 
litemirror gold/clear (s3)

uvex fx pro
Wi13a1749B14
cena: 349,90 PLN

supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
podwójne szyby

powłoka lustrzana (ochrona przed 
promieniowaniem podczerwonym)
szyby łatwe w czyszczeniu
membrana regulator

neon orange mat 

55.0.502.6026 
litemirror silver/lasergold lite (s3)

black mat 

55.0.502.2226 
litemirror silver/lasergold lite (s3)

neon orange mat 

55.0.502.6126 
litemirror silver/lasergold lite (s3)

polarwhite mat 

55.0.502.1226 
litemirror silver/lasergold lite (s3)

allmountain allmountain
goglegogle

Produkt dostępny tylko do wyczerpania stanów magazynowych. Produkt dostępny tylko do wyczerpania stanów magazynowych.

Produkt dostępny tylko do wyczerpania stanów magazynowych.

Produkt dostępny tylko do wyczerpania stanów magazynowych.
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allmountain allmountain
goglegogle

uvex apache
Wi13a1499B14
cena: 299,90 PLN

supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
podwójne, sferyczne szyby
szyby wykonane metodą wtryskową

szyby łatwe w czyszczeniu
wentylacja szyb
widoczność bez zniekształceń

black mat 

55.0.079.2029 
lasergold lite (s1)

black  

55.0.079.2229 
lasergold lite (s1)

chilired  

55.0.079.3029 
lasergold lite (s1)

polarwhite  

55.0.079.1029 
lasergold lite (s1)

gun met mat 

55.0.079.5529 
lasergold lite (s1)

silver metallic mat 

55.0.079.5029 
lasergold lite (s1)

black 

55.0.079.2120
smoke (s3)

uvex supersonic 2
Wi13a1499B14
cena: 299,90 PLN

supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
podwójne szyby
szyby łatwe w czyszczeniu

wentylacja w oprawkach
dodatkowe zapięcie na pasku 
'speed clip'

applegreen mat 

55.0.094.7220 
smoke (s2)

black  

55.0.094.2129 
lasergold lite (s1)

black 

55.0.094.1429 
lasergold lite (s1)

titan mat 

55.0.094.5529 
lasergold lite (s1)

uvex ultra
Wi13a1499B14
cena: 299,90 PLN

supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C

sferyczne, podwójne szyby

aubergine/white 

55.0.068.9920 
smoke (s2)

black  

55.0.068.2129 
lasergold lite (s1)

oprawka
mała duża

oprawka
mała duża

oprawka
mała duża
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uvex fx flash
Wi13a1399B14
cena: 279,90 PLN

supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
podwójne szyby

powłoka lustrzana (ochrona przed 
promieniowaniem podczerwonym)

black 

55.0.504.2126 
silver mirror/lasergold lite (s3)

liteblue 

55.0.504.4126 
silver mirror/blue (s3)

allmountain allmountain
goglegogle

uvex onyx
Wi13a1249B14
cena: 249,90 PLN

supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C

podwójne szyby
widoczność bez zniekształceń

polarwhite mat 

55.0.067.1129 
lasergold lite (s1)

black 

55.0.067.2229 
lasergold lite (s1)

applegreen mat 

55.0.067.7720 
smoke (s3)

anthracite 

55.0.067.1529 
lasergold lite (s1)

aubergine 

55.0.067.9120 
smoke (s2)

silver metallic 

55.0.067.5529 
lasergold lite (s1)

ice blue mat 

55.0.067.4429 
lasergold lite (s1)

pink 

55.0.067.9129 
lasergold lite (s1)

uvex g.gl 300
Wi13a1199B14
cena: 239,90 PLN

supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
szystem bezposredniej wentylacji
OTG (dla osób noszących okulary 
korekcyjne) 

podwojne szyby
Szyby łatwe w czyszczeniu

polarwhite mat  

55.0.215.1129 
lasergold lite (s1)

black 

55.0.215.2029 
lasergold lite (s1)

white 

55.0.215.1120 
smoke (s3)

co
re

 r
an

ge
ra

ce
O

TG
ju

ni
or

/k
id

s
pr

ot
ec

to
r

al
l m

ou
nt

ai
n

co
re

 r
an

ge
ra

ce
O

TG
ju

ni
or

/k
id

s
pr

ot
ec

to
r

al
l m

ou
nt

ai
n

oprawka
mała duża

oprawka
mała duża

oprawka
mała duża

79



allmountain allmountain
goglegogle

uvex corus
Wi13a1249B14
cena: 249,90 PLN

supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
podwójne szyby
szyby łatwe w czyszczeniu

dodatkowe zapięcie na pasku 
'speed clip'

black metallic 

55.0.063.2229 
lasergold lite (s1)

black/pearl metallic 

55.0.063.2529 
lasergold lite (s1)

polarwhite 

55.0.063.1129 
lasergold lite (s1)

white/applegreen mat 

55.0.063.7029 
lasergold lite (s1)

uvex tomahawk
Wi13a899B14
cena: 179,90 PLN

supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
podwójne szyby

wentylacja w oprawkach
szyby łatwe w czyszczeniu

white 

55.0.084.1229 
lasergold lite (s1)

black 

55.0.084.2229 
lasergold lite (s1)

anthracite 

55.0.084.5129 
lasergold lite (s1)

uvex f 2
Wi13a1049B14
cena: 209,90 PLN

supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
podwójne szyby

wentylacja w oprawkach
szyby łatwe w czyszczeniu

turquise 

55.0.035.0729 
lasergold lite (s1)

silver metallic 

55.0.035.5529 
lasergold lite (s1)

polarwhite 

55.0.035.1129 
lasergold lite (s1)

black metallic 

55.0.035.2229 
lasergold lite (s1)

pink mat 

55.0.035.9920 
smoke (s2)

anthracite mat 

55.0.035.5129 
lasergold lite (s1)

neon orange mat 

55.0.035.6129 
lasergold lite (s1)

oprawka
mała duża

oprawka
mała duża

oprawka
mała duża

80



allmountain allmountain
goglegogle

uvex cevron
Wi13a899B14
cena: 179,90 PLN

supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
podwójne szyby

wentylacja w oprawkach
szyby łatwe w czyszczeniu

polarwhite  

55.0.036.0129 
lasergold lite (s1)

anthracite   

55.0.036.0529 
lasergold lite (s1)

black  

55.0.036.2029 
lasergold lite (s1) uvex snowfire

Wi13a749B14
cena: 149,90 PLN

supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
podwójne szyby

wentylacja w oprawkach
widoczność bez zniekształceń

darkred  

55.3.814.3129 
lasergold lite (s1)

black 

55.3.814.2129 
lasergold lite (s1)

white 

55.3.814.1129 
lasergold lite (s1)

pink 

55.3.814.9020 
smoke (s3)

uvex downhill ii
Wi13a749B14
cena: 149,90 PLN

supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C

podwójne szyby

black 

55.0.046.2129 
lasergold lite (s1)

silver 

55.0.046.5229 
lasergold lite (s1)
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OTG
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uvex orbit optic
Wi13a1399B14
cena: 279,90 PLN

OTG (dla osób noszących okulary 
korekcyjne)
supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C

podwójne, sferyczne szyby
wentylacja w oprawkach
szyby łatwe w czyszczeniu
dodatkowe zapięcie na pasku 
'speed clip'

anthracite mat 

55.1.603.7729 
lasergold lite (s1)

black metallic 

55.1.603.2229 
lasergold lite (s1)

alu chrome silver 

55.1.603.5129 
lasergold lite (s1)

uvision electric
Wi13a2149B14
cena: 429,90 PLN

OTG (dla osób noszących okulary 
korekcyjne)
supravision®
powłoka lustrzana (ochrona przed 
promieniowaniem podczerwonym)
100% ochrona UVA, -B, -C
podwójne szyby

elektryczna wentylacja
wentylacja w oprawkach
szyby łatwe w czyszczeniu
membrana regulator
dodatkowe zapięcie na pasku 
'speed clip'

white black metallic 

55.0.202.2226 
litemirror silver (s3)

w zestawie

uvex comanche optic
Wi13a1199B14
cena: 239,90 PLN

OTG (dla osób noszących okulary 
korekcyjne)
supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
podwójne, sferyczne szyby

wentylacja w oprawkach
szyby łatwe w czyszczeniu
dodatkowe zapięcie na pasku 
'speed clip'

blackberry mat  

55.1.092.3029 
lasergold lite (s1)

black mat  

55.1.092.2229 
lasergold lite (s1)

white mat  

55.1.092.1029 
lasergold lite (s1)

green 

55.1.092.7729
lasergold lite (s1)

white/aubergine mat  

55.1.092.1920
smoke (s2)

softchrome silver 

55.1.092.5129
lasergold lite (s1)
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uvex vision optic l
Wi13a1199B14
cena: 239,90 PLN

OTG (dla osób noszących okulary 
korekcyjne)
supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C
podwójne szyby

wentylacja szyb
szyby łatwe w czyszczeniu

dodatkowe zapięcie na pasku 
'speed clip'

black metallic  

55.1.612.2229 
lasergold lite (s1)

alu chrome silver  

55.1.612.5129 
lasergold lite (s1)

uvex vision optic s
Wi13a899B14
cena: 179,90 PLN

OTG (dla osób noszących okulary 
korekcyjne)
supravision®

100% ochrona UVA, -B, -C
dodatkowe zapięcie na pasku 
'speed clip'

anthracite 

55.1.602.5529
lasergold lite (s1)

black 

55.1.602.2029 
lasergold lite (s1)

oprawka
mała duża

oprawka
mała duża

oprawka
mała duża

oprawka
mała duża

oprawka
mała duża
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junior/kids
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junior/kids junior/kids
kaski kaski

uvex airwing 2 
pro

Wi13a1399B14
cena: 279,90 PLN

matowa skorupa
system wentylacji
zapięcie do gogli
technologia Inmould
2 rozmiary skorupy
monomatic

wyjmowana, antyalergiczna wyściółka

wyjmowane ochraniacze uszu
IAS
waga od 350 g
Normy:  EN 1077 A / ASTM F 2040

applegreen mat

56.6.132.7703 
2xs-xs (52-54 cm)

56.6.132.7705 
xs-m (54-58 cm)

red mat 

56.6.132.3003 
2xs-xs (52-54 cm)

56.6.132.3005 
xs-m (54-58 cm)

liteblue mat 

56.6.132.4403 
2xs-xs (52-54 cm)

56.6.132.4405 
xs-m (54-58 cm)

uvex airwing 2 
Wi13a1199B14
cena: 239,90 PLN

błyszcząca skorupa
system wentylacji
zapięcie do gogli
technologia Inmould
2 rozmiary skorupy
monomatic

wyjmowana, antyalergiczna wyściółka

wyjmowane ochraniacze uszu
IAS
waga od 350 g
Normy: EN 1077 A / ASTM F 2040

blue/caterpillar

56.6.132.4203 
2xs-xs (52-54 cm)

pink/penguin  

56.6.132.3103 
2xs-xs (52-54 cm)

56.6.132.3105 
xs-m (54-58 cm)

white star

56.6.132.1003 
2xs-xs (52-54 cm)

56.6.132.1005 
xs-m (54-58 cm)

black star

56.6.132.2003 
2xs-xs (52-54 cm)

56.6.132.2005 
xs-m (54-58 cm)

uvex  
x-ride junior motion 

Wi13a1399B14
cena: 279,90 PLN

technologia Hardshell
system wentylacji
IAS
zapięcie do gogli

monomatic
waga od 490g
Normy:  EN 1077 B / ASTM F 2040

white/pink

56.6.127.1905 
s-m (55-58 cm)

black/green  

56.6.127.2905 
s-m (55-58 cm)

red/blue  

56.6.127.3405 
s-m (55-58 cm)

green/yellow  

56.6.127.6705 
s-m (55-58 cm)

white/pink  

56.6.127.9105 
s-m (55-58 cm)

uvex f-ride kids
Wi13a999B14
cena: 199,90 PLN

zamykany system wentylacji
monomatic
IAS
zapięcie do gogli

3 rozmiary skorupy
waga od 500 g
Normy: EN 1077B / ASTM F2040

anthracite

56.6.091.5003 
2xs-xs (52-54 cm)

silver mat

56.6.091.5503
2xs-xs (52-54 cm)
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goglegogle

uvex wizzard dl
Wi13a799B14
cena: 159,90 PLN

supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C

podwójne szyby

black  

55.3.812.0222 
lasergold (s2)

anthracite  

55.3.812.0522 
lasergold (s2)

white  

55.3.812.0122 
lasergold (s2)

blue  

55.3.812.0422 
lasergold (s2)

red  

55.3.812.0322 
lasergold (s2)

uvex speedy pro
Wi13a449B14
cena: 89,90 PLN

supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C

pojedyńcze szyby

blue  

55.3.819.4012 
lasergold (s2)

silver  

55.3.819.0512 
lasergold (s2)

red  

55.3.819.3012 
lasergold (s2)

white  

55.3.819.1112 
lasergold (s2)

black  

55.3.819.0212 
lasergold (s2)

pink  

55.3.819.9012 
lasergold (s2)

uvex snowy pro 
set 

Wi13a3799B14

supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C

pojedyńcze szyby

komplet 12 szt. zawiera po 3 sztuki  
z każdego koloru

polarwhite/black/iceblue/pink  

55.s.824.1312 
lasergold (s2)

uvex snowy pro 
set 

Wi13a3799B14

supravision®
100% ochrona UVA, -B, -C

pojedyńcze szyby

Komplet 12 szt. zawiera po 3 sztuki  
z każdego koloru

polarwhite/red/ iceblue/pink  

55.s.824.1212
lasergold (s2)

oprawka
mała duża

oprawka
mała duża

oprawka
mała duża

oprawka
mała duża
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UVEX – oficjalny dostawca sprzętu do Międzynarodowych Reprezentacji.

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

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

Krzysztof Witaszek

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

Janusz Kos

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

Łukasz Brzeski

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

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

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

Ceny podane w katalogu są orientacyjnymi cenami detalicznymi.

Iwona Góralska
Uvex Office Brand Manager

tel. +48 33 828 18 42
i.goralska@uvex.com.pl

Jacek Gizicki
Uvex Brand Manager

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

Mariusz Nowakowski

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

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

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


