
Ochranné 
rukavice
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competence

Výrobní a technologická 
kompetence

Moderní řešení rukavic  „Made in Germany“  

Zranění rukou patří k častým úrazům v oblasti 

bezpečnosti při práci. Vedle následků úrazů vznikají 

následně i náklady z výpadků z pracovního procesu. 

Inovovaným řešením ochrany rukou Vám uvex nabízí 

optimální bezpečnost a hospodárnost na každém 

pracovišti. Nejvyšší možná ochrana a zároveň optimální 

komfort při nošení, jsou předpokladem vysokého 

akceptování našich výrobků u koncových uživatelů. 

Klíčovým faktorem je zajištění správného řešení 

bezpečnosti na každém pracovišti. Odborné centrum 

pro ochranné rukavice skupiny uvex safety group se 

nalézá v německém Lüneburgu. Tamnější výroba 

zaručuje vysoký technický standard a rychlé spojení 

s koncovým uživatelem.

Moderní výroba, vývoj, vlastní šicí dílny a laboratoř 

s rozsáhlou testovací a aplikační technikou pracují ruku 

v ruce. Kvalita pro nás znamená víc, než jen perfektní 

výrobek. Řešení v praxi zjištěných problémů jsou silnou 

stránkou společnosti uvex. 

Základem pro naše poradenství je analýza rizika. 

V prvním kroku analyzují naši odborníci v oblasti ochrany 

rukou individuální požadavky pracovního místa 

a doposud používané výrobky na místě, společně 

s Vámi. 

Zdraví a kvalita – garantováno certifikací

Pečlivý výběr materiálů, nejmodernější robotická 

pracoviště a přísná výrobní kontrola zaručují 

stejnoměrnou vysokou kvalitu našich ochranných 

rukavic. Používání vysoce kvalitních přírodních 

a funkčních vláken s dobrou snášenlivostí s pokožkou 

jsou předpokladem příjemného pocitu při nošení. 

Protože jenom rukavice, které jsou používány,mohou 

chránit.
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Testovaná kvalita.

Pro Vás i pro Vaše zaměstnance.

Všechno, s čím pokožka přichází do styku, musí 

odpovídat určitým nárokům a požadavkům. Proto 

necháváme naše ochranné rukavice certifikovat podle 

nesmírně přísných testovacích kritérií, např. výrobkovou 

třídu II Oeko-Tex® Standard 100. Našemu vysokému 

nároku na čistotu našich výrobků podřizujeme i naši 

absolutně čistou výrobu, výrobu bez rozpouštědel.

Speciálním tématem jsou alergie. Jako výrobce 

orientujeme naše kompetence na předcházení 

průmyslových alergií, způsobených v důsledku nošení 

ochranných rukavic. Našim uvex pure standardem jsme 

schopni nabídnout výrobky, které mají vysokou 

dermatologickou snášenlivost s pokožkou.

Top-Innovator

2013
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Ochrana rukou Made in Germany

Odborné centrum

Výroba /  

Logistické centrum  /  

Made in Germany

Pro Vás to znamená:

Přednosti pro Vás:

Výzkum /  

Vývojové centrum

Pro Vás to znamená:

Přednosti pro Vás:

Měřící /  

aplikační technika

Pro Vás to znamená:

Přednosti pro Vás:

Kooperace /  

Školicí středisko

Pro Vás to znamená:

Přednosti pro Vás:

–  vysoko flexibilní moderní 

výrobní buňky

–  stěžejný bod nanášecí 

technologie

–  sklad standardních výrobků 

a speciálních provedení

–  přímou komunikaci 

s výrobním závodem 

–  rychlé zpracování zakázky

–  krátká propojení

–  flexibilní uplatňování 

speciálních řešení

–  plány ochrany vytvořené 

na míru

–  nejvyšší standard kvality

–  spolehlivost

–  krátké dodací lhůty

–  snížení Vašich nákladů 

na skladování

–  plně integrované vývojové 

procesy přes všechny 

procesní stupně

–  vývojová laboratoř 

(technologie vrstvení)

–  odborné technikum pro 

výrobu prototypů

–  pletací laboratoř

–  vlastní šicí dílny

Zpracování zákaznických 

řešení. Modifikace stávajících 

výrobků:

–  technicky (např. izolační 

podšívka)

–  opticky (např. jiné barvy, 

speciální značky)

–  jednorázová výroba 

(pro tělesně postižené)

–  kompletně nově vyvinuté 

výrobky

–  optimální řešení problému 

pro každé pracoviště

–  výrobky s vysokou 

akceptovatelností nošení

–  optimální finanční řešení 

pro všechna oddělení

–  testovací laboratoř pro 

standardní zkoušky  

podle EN 388

–  chemická laboratoř 

pro speciální zákaznické 

zkoušky odolnosti  

podle EN 374

–  speciální laboratoř 

pro speciální zkoušky 

(antistatika, úchop, 

klimatesty)

–  detailní údaje o složení, 

popř. alergenních složek 

–  podpora zákaznických analýz 

pracovišť pomocí 

naměřených hodnot

–  rychlé přednostní testování 

zákaznických vývojových 

novinek

–  „odzkoušené“, výrobky 

bez přítomnosti škodlivých 

substancí

–  rychlá doba reakce 

při speciálních dotazech

–  podpora našich odborníků 

přímo na místě

–  ve spolupráci s uvex academy 

semináře k ochraně rukou

–  kooperace s institucemi 

lékařského výzkumu, 

pracovního lékařství, atd.

–  podnikové a laboratorní 

zkoušky pro pracovní skupiny 

z vědeckého a průmyslového 

prostředí

–  člen Bundesverband 

Handschutz e.V. (Spolku 

pro ochranu rukou), jako 

i aktivní činnost v mnoha 

pracovních skupinách

–  kooperace na řešení všech 

otázek týkajících se ochrany 

rukou

–  dostupnost odborníků 

na ochranu rukou na síti

–  možnost dalšího vzdělání

–   přístup k odborným tématům

–   kooperační možnosti
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uvex academy
Ochrana rukou

Praktické semináře k základům ochrany rukou v průmyslu. 

•   Seznámení se zákonnými principy a normativními požadavky používání 
ochranných rukavic

•   Ochrana před chemikáliemi a praktická cvičení výběru doporučených 
ochranných rukavic

•   Původ materiálů: použité materiály pro ochranu rukou a jejich možnosti 
použití

•   Informace k vyhodnocení a práce s potenciály nebezpečí na pracovištích 
•   Praktické ukázky ochranné funkce materiálů rukavic

Cílové skupiny
Zaměstnanci podniku, kteří jsou odpovědni za bezpečnost práce zaměstnanců, 
např. bezpečnostní technici, odborný nákup a členové odborové rady.

Termíny
21. 01. 2014
06. 05. 2014
07. 10. 2014

Místo konání: uvex odborné centrum ochrany rukou v Lüneburgu

Další informace a přihlášku naleznete na stránkách uvex-academy.de, 
telefonicky na čísle +49 (0) 911 9736-1710 nebo emailu academy@uvex.de
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Profas (od 1. 11. 2013: UVEX SAFETY 
Gloves GmbH & Co. KG) byl vyznamenán 
v Německu v soutěži nazvané „Top 100“ 
jako „inovátor roku“.  Ve své skupině si 
Profas zajistil první místo, ve skupině ve-
likosti firem B (51 až 250 zaměstnanců).

„Top 100“vyhledává a  podporuje středně 
velké firmy v  jejich inovačních aktivitách. 
Vyhledávání provádí odborníci na inovační 
procesy z ekonomické univerzity ve Vídni. 
Aby firma mohla dosáhnout vyznamenání, 
musela podstoupit přísné, dvojúrovňové 
posuzování, kterým podle centrálních 
aspektů inovačního managementu prošli 
i inovační pracovníci uchazeče. Celkem se 
této soutěže „Top 100“ účastnilo v  tomto 
roce přes 300 uchazečů.

„Opravdovou inovaci pocítí 
zákazník „na vlastní kůži“ 

při každodenní práci.“ 

F. Keller und P. Buschmann, jednatelé společnosti

Vyznamenání TOP – inovátor 2013

PROFAS GmbH & Co. KG

Unter der wissenschaftlichen Leitung des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirt-

schaftsuniversität Wien werden jedes Jahr die innovativsten Unternehmen des deutschen Mittel-

stands ermittelt. Das oben genannte Unternehmen wurde von der TOP 100-Jury zum Innovator des

Jahres in der Größenklasse B (51 bis 250 Mitarbeiter) gekürt.

PROF. DR. NIKOLAUS FRANKE

Institut für Entrepreneurship und Innovation

Wirtschaftsuniversität Wien

RANGA YOGESHWAR

Mentor 

von TOP 100

Juli 2013

INNOVATOR 

DES JAHRES 

2013
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UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, 
jako výrobce ochranných rukavic, se 
etabloval do pozice jedné z  celosvětově 
nejinovativnějších společností.

Inovační síla oslovila i porotu „Top 100“. Prof. 
Dr. Arnold Weissman, člen „Top 100“: „PRO-
FAS GmbH & Co. KG se z Německa vypra-
coval na celosvětový vrchol. Firma je vý-
znamným dodavatelem ochranných pracov-
ních rukavic pro průmysl. V této oblasti trhu 
se porařilo spol. „PROFAS GmbH & Co. KG 
svými inovačními koncepty a výrobky dostat 
mezi významné výrobce a přesvědčit zákaz-
níky o kvalitě Made in Germany“.

Vítězství v soutěži „Top 100“ potvrzuje, že 
naše inovace „Made in Germany“ obstojí 
i před vysoce kvalifikovanou porotou.

„Na začátku vzniku nového výrobku
 stojí vždy člověk 
se strhující myšlenkou“

Ranga Yogeshware předává vedení firmy 
UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG cenu vítěze 
v kvalitě „Top 100“, jako i vyznamenání „Top inovátor roku 2013“.



156

Jistý úchop až po špičky prstů v zaolejovaném prostředí. 

uvex phynomic XG sjednocuje vysoký komfort 

nošení, optimální funkčnost a absolutní čistotu. 

Inovované povrstvení Xtra Grip s Aqua-polymer-

pěnovou vrstvou udává nová měřítka pro jistotu 

úchopu při manipulaci s předměty znečištěnými 

olejem. I přes svou extrémní robustnost a odolnost 

proti oděruvyniká uvex phynomic XG svou lehkostí 

a vysokou flexibilitou.

Díky svému ergonomickému tvaru sedí jako „druhá 

kůže“ a jsou ideální pro jemné a přesné montážní 

práce. uvex pure standard zaručuje přitom vysokou 

dermatologicky potvrzenou snášenlivost s pokožkou.

Perfektní řešení pro všechna pracoviště, kde je nutné 

zaručit citlivost prstů a jistý úchop zaolejovaných 

předmětů.

Nově definovaný výkon

Systém výrobků uvex i-performance 

podporuje přirozený individuální pohyb 

lidského těla, redukuje jeho zatížení 

a maximalizuje komfort.

Výrobky jsou stále vyvíjeny na základě 

nejnovějších výsledků výzkumu fyziologie 

a technologie, které zajišťují výrobku 

znatelně vyšší funkčnost.

Next Level
Equipment

uvex i-performance
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NBR pěna

NBR mikropěna
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úroveň 2

úroveň 3

úroveň 4

Dlouhá životnost a úspornost.
Díky 4 až 8-násobně vyšší oděrové 
odolnosti povrstvení (dle EN 388) jsou 
rukavice phynomic XG ve srovnání 
s porovnatelnými produkty na trhu obzvláště 
odolným výrobkem. Ani po 8000 cyklech 
nedochází k žádnému uvolňování nanesené 
vrstvy od základního matriálu. To je zárukou 
dlouhé životnosti a úspornosti.

Perfektní úchop a bezpečnost 
v olejnatém prostředí
Při manipulaci s díly, lehce znečištěnými olejem, 
nabízí uvex phynomic XG výbornou jistotu úchopu 
– tzn. při použití nižší síly zaručena vyšší 
bezpečnost.

NBR vrstva

NBR
pěna
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uvex phynomic XG

uvex phynomic XG
8000

7000
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uvex 
phynomic 

XG

0.45
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uvex Xtra Grip Technology

Dobrá přilnavost je v mnoha oblastech nezbytná. Při sportu, 
v průmyslu nebo silničním provozu – bez dostatečné přilnavosti 
na mokrém nebo olejnatém povrchu se ztrácí mnoho energie 
a zvyšuje se nebezpečí úrazu. To samé platí i při ochraně rukou. 
Chybějící přilnavost vede ke zbytečnému vynakládání většího 
množství síly, nejistotě při práci a stoupajícímu nebezpečí 
zranění.
Inovovaná technologie uvex Xtra Grip technology bezpečně 
eliminuje následující problémy:

•  Vysokájistota úchopu
•  Mimořádná flexibilita
•  Dlouhá životnost
•  Vysoký komfort nošení

Speciální vrstva pro 

vysokou úchopovou jistotu

Robustní nitrilová vrstva

Bavlněná trikotáž nebo 

Bamboo TwinFlex® 

technologie zaručují 

excelentní komfort nošení

Pokožka

Bezpečnost s vícevrstvým složením uvex rubiflex S XG35B
uvex rubiflex S XG35B /úplet/ 

- optimální řešení ochrany 

před chemikáliemi.

Dlouhá životnost

Speciální struktura povrchové vrstvy 

ve spojení s vícevrstvým složením 

rukavice zajišťuje dlouhou životnost.

Použití ve vlhkém a zaolejovaném 

prostředí

Tekutina je „nasávána“ přes kanálko-

vou strukturu technologie uvex Grip, 

a díky tomu zůstává zachováno bez-

pečné uchopení předmětu.

uvex profi ergo XG20A
uvex profi ergo XG20A je perfektní 

volba při mechanickém riziku 

v zaolejovaném a mokrém 

prostředí.

uvex C500 XG
uvex C500 XG je optimální pro použítí 

při vysokých nárocích na ochranu 

před pořezáním a jistotou úchopu 

v zaolejovaném nebo mokrém 

prostředí.

3121

EN 388

4542

EN 388

3121

EN 388

J K L

EN 374



159

Vhodnost materiálů
u ochranných rukavic pro potravinářský průmysl

Ochranné rukavice pro kontakt s potravinami musí být 
upraveny tak, aby z nich za normálních či předem 
stanovených podmínek nedocházelo k žádnému uvolňování 
látek, které by mohly mít nebezpečný vliv na lidské zdraví.

Následující tabulka Vám poskytne přehled výrobků uvex, 
které jsou vhodné pro kontakt s potravinami, a možnosti 
jejich použití v daných prostředích.
Další informace jsou poskytované na základě dotazů 
a poptávek.

Prostředí  vodové 
pH > 4,5

kyselé 
pH < 4,5

s alkoholem mastné suché, 
nemastné

Příklady Nealko nápoje 
ovoce 
vejce 
zelenina 
korýši

Ocet 
kvasnice 
mléko 
jogurt

Vína 
alkohol 
likéry

R1=olivový olej
R2=máslo, margarín
R3= ryby, sýry,  

čokoláda
R4=maso, drůbež
R5= sušenky, pečivo, 

restované ořechy

Chléb 
nudle 
rýže 
čaj 
zelenina 
luštěniny

uvex profi ergo ANO ANO NE ANO (R5) ANO

uvex contact ergo ANO ANO NE ANO (R5) ANO

uvex rubiflex  
(oranžová)

ANO ANO NE ANO (R5) ANO

uvex rubiflex S
(modrá/zelená)

ANO ANO ANO ANO (R1 – R5) ANO

uvex phynomic foam ANO ANO ANO ANO (R1 – R5) ANO

uvex phynomic XS
uvex phynomic XS-W

ANO ANO ANO ANO (R1 – R5) ANO

uvex C500 pure ANO ANO ANO ANO (R2 – R5) ANO

uvex u-fit ANO ANO ANO ANO (R3 – R5) ANO

uvex u-fit lite ANO NE ANO ANO (R3 – R5) ANO

uvex profastrong NF 33 ANO ANO ANO ANO (R1 – R5) ANO

uvex unipur MD/FT NETESTOVÁNO NETESTOVÁNO NETESTOVÁNO NETESTOVÁNO ANO
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uvex Chemical Expert System
Databáze chemikálií a rozdělení rukavic online

Jako jeden z předních inovátorův oblasti ochrany zdraví při práci klademe ty nejvyšší požadavky na výrobky a servis. uvex 

Chemical Expert System (CES) byl vytvořen odborníky a pro odborníky. Tento online nástroj Vám pomůže vybrat vhodné 

ochranné rukavice pro individuální potřeby Vašeho podniku. 

Databáze chemikálií pro výběr ochranných rukavic - online

uvex Chemical Expert System (CES) Vám nabízí rozsáhlou 
databázi pro výběr vhodných ochranných rukavic pro práci 
s nebezpečnými látkami. Jako uživatel si můžete vytvořit 
vlastní seznam nebezpečných látek, nebo si nechat poradit 
od našich odborníků. Několika kliknutími se dostanete 
k doporučeným ochranným protichemickým rukavicím, 
které vyhovují Vašim specifickým požadavkům.

Návrh metodiky použití ochranných rukavic – Designer 

uvex Chemical Expert System umožňuje rychlé a snadné 
vytvoření přehledu ochranných rukavic, který lze následně 
použít jako podklad pro vytvoření technicko-bezpečnostního 
standardu ve Vašem podniku. Po registraci si můžete podle 
vlastních požadavků přizpůsobit předem nadefinované 
odborné přehledy nebo si je můžete vytvořit úplně sami. 
Systém Vám pomůže sestavit přehled rukavic v několika 
málo krocích. 

uvex Chemical Expert System (online)

Databáze chemikálií

Vybraná nebezpečná látka    ochranné rukavice
(přehled ochranných rukavic)

Metodika použití ochranných rukavic

Vybraná činnost    ochranné rukavice
(přehled ochranných rukavic)

Výhody uvex Chemical Expert System:

• Rozsáhlá databáze s testovanými chemikáliemi
• Vytvoření individuálního přehledu ochranných rukavic
• Jednoduchý výběr
• Možnost vytvoření osobního účtu s nadstandardními funkcemi
• Přehlednost a snadná orientace v systému
• Vysoký stupeň přizpůsobení přehledů Vašim požadavkům

uvex – odborný servis a poradenství v jednom. https://ces.uvex.de
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Navigátor uvex Glove
Rychlá cesta ke správnému výběru ochranných rukavic

Při výběru vhodných rukavic je nutné zohlednit celou řadu 
faktorů. uvex Vám pomůže přehledným návodem, který 
s pomocí různých symbolů umožňuje snadné přiřazení 
ochranných rukavic k cílovým činnostem.

V čem spočívá hlavní riziko na daném pracovišti? 
Symboly Vám pomohou při prvotním výběru kategorie 
ochranných rukavic.

Který druh činnosti bude na daném pracovišti 

převážně vykonáván? 

Jedná se o činnosti s potřebou přesnosti, práce spíše 
všestranné nebo činnosti v těžkých podmínkách. 

Zjistěte podmínky prostředí na daném pracovišti. 

Je činnost vykonávaná v mokrém/zaolejovaném nebo více 
ve vlhkém nebo suchém pracovním prostředí? Každé 
z našich ochranných rukavic jsou klasifikovány 
s doporučením pro tyto tři druhy podmínek prostředí. 
Výška daného stupně udává stupeň vhodnosti. 

1. Identifikace a přiřazení možného nebezpečí

3. Definice okolního prostředí

2. Stanovení individuálních požadavků na ochranné rukavice

Mechanická ochrana

Práce s chemikáliemi

Ochrana proti proříznutí

Jiné riziko (např. 
vysoká teplota)

Přesnost

Všestrannost

Těžké provozy

S
u

c
h

é

Le
hc

e 
vl

hk
é/

za
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ej
ov

an
é

M
o
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é
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a
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n
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Ochranné rukavice 

certifikovány dle 

Oeko-Tex® Standard 100. 

Rukavice splňuje standard uvex climazone. 

Měřitelná míra prodyšnosti, redukce pocení 

a vyšší komfort nošení..

Ochranné rukavice splňují vysoký uvex pure standard. 

Neobsahují žádné zdraví škodlivé látky, rozpouštědla 

a urychlovače. Optimální ochrana výrobku.

Ochranné rukavice jsou 

antistatické dle  

EN 1149-1:2006,

DIN 61340-5-1.

Dermatologicky potvrzená dobrá snášenslivost s pokožkou. 

Ochranné rukavice uvex jsou klinicky testovány Institutem 

pro aplikovaný dermatologický výzkum proDERM® (Hamburg, 

Německo)/(studie proDERM:11.0356-02,11.0482-11). 

Ochranné rukavice testované speciálně pro ovládání 

průmyslových monitorů s dotykovým displayem.

Nezávislé doporučení 

pro průmyslové 

monitory SIMATIC 

s obsluhou pomocí 

více prstů či posunků.
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Ochranné rukavice
Mechanická rizika

Přesná práce Všeobecná práce 

Těžké provozy 

Ochrana proti teplu 

Ochrana proti proříznutí 

Kožené ochranné rukavice 

řada uvex unipur uvex unilite

uvex contact ergo uvex profi ergo XG uvex profi ergo

řada uvex C500 řada uvex C300 řada uvex unidur řada uvex protector

protiřezné rukavice kožené rukavice rukavice ze štípenky zimní rukavice svářečské rukavice

uvex rubiflex uvex compact řada uvex unilite thermo

uvex nk uvex k-basic extra uvex profatherm

 168 – 173

  176

 174 – 175

 177

 180 – 184

 185 – 187

řada uvex phynomic

uvex rubipor XS uvex rubipor ergo řada uvex unigrip
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Ochranné rukavice
Chemická rizika

Ochranné rukavice s bavlněnou podšívkou  

Nitrilové povrstvení                      HPV povrstvení

Ochranné rukavice s bavlněným vlasem nebo bez podšívky 

Ochranné rukavice jednorázové 

VITON® je známka od E.I. du Pont de Nemours and Company.

uvex rubiflex S XG uvex rubiflex S uvex rubiflex S uvex rubiflex SZ uvex profatrol uvex profagrip

Nitril
uvex profastrong

Chloropren
uvex profapren

Butyl
uvex profabutyl

Butyl/Viton®

uvex profaviton

uvex u-fit lite uvex u-fit

163 – 163

194 – 195

197
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Mechanická rizika
Oblast použití: přesné/všeobecné práce

P
ře

sn
á

 
p

rá
c

e

Činnosti, u kterých je nutný vysoký stupeň přesnosti a citlivosti.
Příklady: jemná montáž, práce s malými díly 
(např. šrouby), obsluha řídících jednotek, koncová 
kontrola.

V
še

o
b

e
c

n
á

 
p

rá
c

e Všeobecné nebo měnící se činnosti, u kterých jsou nutné robustní 
a pevné ochranné rukavice.

Příklady: obslužné a transportní práce, lehké 
zpracování kovů, běžné montážní činnosti, údržba.

Tě
žk

á
 

p
rá

c
e Hrubé práce, u kterých je nutné nošení robustních a oděru 

odolných ochranných rukavic.
Příklady: těžké transportní práce (např. transport 
palet), stavební práce, údržba (strojů).

su
c

h
é Pracovní činnosti, při kterých nedochází ke kontaktu s vlhkem 

(voda, olej, tuk, chladící kapaliny). Ochranné rukavice pro tyto 
činnosti jsou vysoce prodyšné.

Příklady: kontrola kvality, montážní práce, konečné 
úpravy, export.

Le
hc

e 
vl

hk
é

Pracovní činnosti, při kterých dochází ke kontaktu s vlhkostí. 
Ochranné rukavice pro tyto činnosti jsou méně prodyšné. Zde je 
důležité vodu a olej odpuzující povstvení, které také zároveň 
zaručuje pevný úchop.

Příklady: olejnaté předměty a nástroje, měnící se 
činnosti v suchém a vlhkém prostředí.

M
o

kr
é Pracovní činnosti, při kterých je nutná ochrana rukou před 

kontaktem s různými médii (ne chemikáliemi). Ochranné rukavice 
musí být neprodyšné, a zároveň zaručující pevný úchop.

Příklady: odběr olejnatých/mokrých dílů ze strojů, 
venkovní práce.

Přesná práce Všeobecná práce Těžká práce

su
c

h
é

le
h

c
e

 v
lh

ké
/

za
o

le
jo

va
n

é
m

o
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é
/
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o
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n
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uvex 
 phynomic XS

uvex 
unipur carbon

uvex 
unipur MD

uvex unipur
6630
6631
6639

uvex 
rubipor ergo

uvex 
unigrip

uvex unipur 6634

uvex phynomic 
wet

uvex  phynomic 
wet plus

uvex  phynomic 
XG

uvex unilite 
7700

uvex phynomic 
foam
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pro obsluhu dotykových displejů

Ochranné rukavice

Označení Norma Oblast použití Vlastnosti Standardní  
použití

Komplexní  
použití 

(např. zoom)

uvex phynomic XS
uvex phynomic XS-W

EN 388:
ochrana proti 
pořezu st. 
ochrany 1

precizní práce  
a konečná montáž

• prodyšné povrstvení
• mechanická ochrana

uvex rubipor XS EN 388:
ochrana proti 
pořezu st. 
ochrany 1

precizní práce  
a konečná montáž

• prodyšné povrstvení
• mechanická ochrana

uvex profi ergo EN 388:
ochrana proti 
pořezu st. 
ochrany 1

olejnaté prostředí • částečné povrstvení
• neprodyšné proti vodě 

a oleji

uvex C500 foam
uvex C300 foam

EN 388: 
ochrana proti 
pořezu st. ochra-
ny 5, popř. 3

manipulace s ostrými 
předměty

• prodyšnost
• ochrana proti pořezu

uvex rubiflex S  
(modré)

EN 374 kontakt  
s chemikáliemi, laky …

• úplné povrstvení
• neprodyšné 

proti vodě, oleji 
a chemikáliím

uvex u-fit lite EN 374 laboratoře, zpracování 
potravin, lékařství

• jednorázové použití

Nejmodernější, počítači řízené výrobní procesy 
a výrobní zařízení jsou stále více obsluhovány 
pomocí dotykových obrazovek. Současně se 
ale také stává nutností používat v těchto 
pracovních oblastech ochranné rukavice, 
s nimiž lze tyto dotykové obrazovky 
obsluhovat.

Spol. UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, 
jako specialista naochranné rukavice, vyvinul 
a otestovalspeciální výrobní řadu určenou pro 
široké spektrum použití a obsluhu 
průmyslových monitorů s dotykovým 
displejem.

Nezávislé doporučení 

pro průmyslové 

monitory SIMATIC 

s obsluhou pomocí 

více prstů či posunků.
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Dokonalost ve 3 dimenzích

uvex phynomic

Perfektní tvar 
Vysoká citlivost až 

ke špičkám prstů …

Optimální funkce 
Perfektně přizpůsobivá 

účelu použití …

Absolutní čistota
díky uvex pure standard.

… díky revoluční technologii 3D-Ergo. … díky revolučnímu povrstvení - polymer na bázi vody. Perfektní ochrana zdraví a produktu.

*    Nová řada uvex phynomic byla klinicky testována 
od proDERM® - Institutem pro aplikovaný derma-
tologický výzkum (Hamburg/Německo). Během 
testu byla dermatologicky potvrzena velmi dobrá 
snášenlivost ochranných rukavic uvex phynomic 
s lidskou pokožkou (studie proDERM®: 
11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02).

**  Modely uvex phynomic foam a uvex phynomic XS.

•   anatomicky vytvarované formy rukou ve 3D
•   elastické povrstvení z polymeru na bázi 

vody
•   15-ti očkový jemný úplet z polyamid-

elastanu.

Rukavice sedí jako druhá kůže.
Přirozený cit.
Maximální flexibilita.

Jedno, zda v suchém, vlhkém či mokrém/olejnatém prostředí; 
revoluční, tenké, ale zároveň robustní polymerové povrstvení 
na bázi vody garantuje vždy optimální funkci a bezpečnou 
práci po dlouhou dobu – podle dané oblasti použití:

uvex phynomic XS /XS-W:
•   impregnace z polymerů na bázi vody
•   nejlehčí ochranné rukavice ve své kategorii
•   určeno převážně do suchého pracovního prostředí 

uvex phynomic foam:
•   pěnové povrstvení z polymerů na bázi vody s 50 % 

nepropustností
•   určeno pro částečně vlhké pracovní prostředí
•   vynikající úchop za sucha

uvex phynomic wet/wet plus:
•   pěnové povrstvení z polymerů na bázi vody s 80 % 

nepropustností
•   model vyniká vodu odpudivými vlastnostmi
•   chrání před vlhkem/oleji

uvex phynomic XG:
•  Xtra Grip pěnové povrstvení polymerů na bázi vody
•   nejlepší úchop v olejnatém prostředí ve své kategorii
•   obzvláště flexibilní a robustní
• vysoká odolnost proti oděru

Ochrana zdraví
•   velmi dobrá snášenlivost s pokožkou 

dermatologicky testována*
•   certifikace Oeko-Tex® Standard 100
•   bez obsahu škodlivých rozpouštědel 

(DMF, TEA)
•   bez obsahu akcelerátorů alergií

Ochrana výrobku
•  určeno pro citlivé povrchy a materiály
•   nezanechávají žádné otisky a stopy
•   bez obsahu silikonu dle testu otisků 

prstů
•   certifikováno pro potravinářský 

průmysl**

Perfektní ochrana zdraví a produktu.
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Perfektní tvar. Optimální funkce. Absolutní čistota.

uvex phynomic

Nejlehčí ochranné rukavice ve svojí kategorii
uvex phynomic XS/XS-W

uvex 

phynomic XS/

phynomic XS-W

(15-ti očkový úplet)

18-ti očkový úplet 

s NBR mikro 

pěnovým 

povrstvením/NBR 

pěnovým 

povrstvením

15-ti očkový úplet 

s NBR mikro 

pěnovým 

povrstvením/

NBR pěnovým 

povrstvením

200 % 

150 % 

100 % 

50 % 

0 % 

162 %

129 %

100 %

Palm Weight Index (hmotnost povrchu ve vnitřní části povrchu rukavice)

Rukavice uvex phynomic XS/XS-W mají dle měření dle tzv. Palm Weight 
Index-u* ve srovnání s bezešvými úpletovými rukavicemi s povrstvením 
ve své kategorii (15–18-ti očkový úplet) podstatně nižší hmotnost.

• excelentní cit v prstech
• vynikající úchop za sucha
• nezanechávají otisky
•  určené pro použití obsluhy 

dotykových obrazovek

• dlouhá životnost

*  Srovnání hmotnosti plochy standardizovaného vzorku 
materiálu získaného z úpletu a povrstvení 
z vnitřní plochy rukavic.
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 uvex phynomic
Dokonalost ve 3 dimenzích.

uvex phynomic XS/XS-W jsou 
nejlehčími ochrannými rukavice 
ve své kategorii. Impregnace 
z polymeru na bázi vody je 
extrémně tenká, avšak velmi 
robustní. Přitom však zaručuje 
vynikající cit při úchopu.

Vlastnosti
• vynikající cit při úchopu
• optimální úchop za sucha
• vysoká prodyšnost

uvex pure standard
• bez obsahu škodlivých látek 

dle Oeko-Tex® Standard 100
• bez obsahu rozpouštědel 

(DMF, TEA)
• bez obsahu akcelerátorů alergií
• dermatologicky testováno

Oblasti použití
• přesné práce 
• jemná montáž
• potravinářský průmysl

uvex phynomic foam jsou velice 
lehké ochranné rukavice 
pro všeobecné práce. Pěnové 
polymerové povrstvení na bázi 
vody odpuzuje vlhko a je velice 
flexibilní.
 
Vlastnosti
• vynikající cit při úchopu
• velmi dobrý úchop za sucha
• vysoká prodyšnost

uvex pure standard
• bez obsahu škodlivých látek 

dle Oeko-Tex® Standard 100
• bez obsahu rozpouštědel 

(DMF, TEA)
• bez obsahu akcelerátorů alergií
• dermatologicky testováno

Oblasti použití
• přesné práce 
• jemná montáž
• potravinářský průmysl

Obj. číslo phynomic XS phynomic XS-W phynomic foam
EN 388 (3 1 2 1) 388 (3 1 2 1) 388 (3 1 3 1)
Velikosti 6, 7, 8, 9, 10, 11 6, 7, 8, 9, 10, 11 6, 7, 8, 9, 10, 11
Provedení pětiprsté, náplet na zápěstí, dlaň a špičky prstů s impregnací z polymerů na bázi vody pětiprsté, náplet na zápěstí, dlaň a špičky prstů s pěnovým povrstvením z polymer na bázi vody
Podšívka polyamid/elastan polyamid/elastan polyamid/elastan
Povrstvení impregnace z polymerů na bázi vody impregnace z polymerů na bázi vody pěnové povrstvení z polymerů na bázi vody
Barva šedá/šedá bílá/bílá bílá/šedá
Odolnost pro suchá a mírně vlhká prostředí pro suchá a mírně vlhká prostředí
Typ 60056 60055 60050

3131

EN 388

uvex phynomic foam uvex phynomic XS · uvex phynomic XS-W

3121

EN 388

3121

EN 388

Extrémně 
nízká hmotnost

uvex phynomic foamuvex phynomic XS-Wuvex phynomic XS

Nezávislé doporučení 

pro průmyslové 

monitory SIMATIC 

s obsluhou pomocí 

více prstů či posunků.
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 uvex phynomic
Perfektní tvar. Optimální funkce. Absolutní čistota.

uvex phynomic wet · uvex phynomic wet plus

4131

EN 388

uvex phynomic wet/wet plus jsou 
ochranné rukavice pro 
všeobecné použití, a to i při 
pracích venku. Pěnové povrstvení 
z polymerů na bázi vody odpuzuje 
vlhkost a je určeno obzvláště do 
vlhkého a olejnatého prostředí.

Vlastnosti
• výborný cit při úchopu
• optimální úchop za sucha 

i mokra
• vysoká prodyšnost
• povrstvení a úplet odpuzující 

vodu

uvex pure standard
• bez obsahu škodlivých látek 

dle Oeko-Tex® Standard 100
• bez obsahu rozpouštědel 

(DMF, TEA)
• bez obsahu akcelerátorů alergií
• dermatologicky testováno

Oblasti použití
• přesné práce 
• jemná montáž/montáž
• všeobecné údržbářské práce

Ochranné rukavice uvex 
phynomic XG poskytují nejlepší 
úchop v olejnatém prostředí 
ve své kategorii. Inovativní pěnové 
povrstvení Xtra Grip z polymerů 
na bázi vody je přitom obzvláště 
flexibilní a velice robustní.

Vlastnosti
• vynikající cit při úchopu
• nejlepší úchop v olejnatém 

prostředí
• robustnost
• vysoká prodyšnost

uvex pure standard
• bez obsahu škodlivých látek 

dle Oeko-Tex® Standard 100
• bez obsahu rozpouštědel 

(DMF, TEA)
• bez obsahu akcelerátorů alergií
• dermatologicky testováno

Oblasti použití
• přesné práce 
• jemná montáž/montáž
• všeobecné údržbářské práce

Obj. číslo phynomic wet phynomic wet plus phynomic XG
EN 388 (4 1 3 1) 388 (4 1 3 1) 388 (4 1 3 1)
Velikosti 6, 7, 8, 9, 10, 11 6, 7, 8, 9, 10, 11 6, 7, 8, 9, 10, 11
Provedení pětiprsté, náplet na zápěstí,  dlaň 

a špičky prstů s pěnovým povrstvením 
z polymerů na bázi vody

pětiprsté, náplet na zápěstí 
dlaň a hřbet rukavic s pěnovým povrstvením 
z polymerů na bázi vody

pětiprsté, náplet na zápěstí,  
dlaň a špičky prstů s pěnovým  povrstvením
Xtra Grip z polymerůna bázi vody

Podšívka polyamid/elastan polyamid/elastan polyamid/elastan
Povrstvení pěnové povrstvení z polymerů na bázi vody pěnové povrstvení Xtra Grip z polymerů na bázi vody
Barva modrá/antracit modrá/antracit černá/černá
Odolnost pro vlhká a olejnatá prostředí pro vlhká a olejnatá prostředí pro vlhká a olejnatá prostředí
Typ 60060 60061 60070

4131

EN 388

4131

EN 388

uvex phynomic XG

Vynikající úchop

uvex phynomic wet uvex phynomic wet plus uvex phynomic XG



170

Mechanická rizika
Oblast použití: přesné/všeobecné práce

uvex rubipor XS

Elastické, ultra lehké ochranné 
rukavice s prodyšnou NBR 
impregnací.
Ochranné rukavice uvex rubipor 
XS představují spojení velmi 
tenké NBR impregnace 
a strečové bavlny s extrémně 
dobrou prodyšností.
Měřením Institutu Hohenstein 
byly zjištěny vynikající vlastnosti 
vhodné pro suché prostředí 
při vysokém komfortu nošení.

Vlastnosti
• vysoce flexibilní strečová bavlna 

s elastanem
• vynikající tvar
• velmi dobrý cit na dlani a na 

špičkách prstů při úchopu
• vysoká prodyšnost
• nízký elektrostatický náboj – 

propouštění náboje podle 
DIN EN 61340-5-1

Oblasti použití
• jemné montážní práce
• třídící a kontrolní práce
• kompletace malých součástí
• ochrana produktu

uvex rubipor ergo

uvex rubipor ergo jsou ultra lehké 
ochranné bavlněné rukavice 
s prodyšnou NBR impregnací. To 
zaručuje příjemný komfort nošení 
i dlouhodobém používání (např. 
celou pracovní směnu). 

Vlastnosti
• excelentní ergonomický tvar
• vysoká flexibilita
• velmi dobrý cit na dlani a na 

špičkách prstů při úchopu
• vysoká prodyšnost

Oblasti použití
• jemné montážní práce
• třídící a kontrolní práce
• kompletace malých součástí
• ochrana produktu

Obj. číslo XS2001 XS5001B
EN 388 (0 1 2 1) 388 (0 1 2 1)
Velikosti 6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 8, 9, 10
Provedení pětiprsté úpletové rukavice, prodyšná impregnace  

na dlani a prstech
Podšívka úpletová bavlna, elastan
Povrstvení impregnace NBR (nitril-kaučuk)
Barva bílá modrá
Odolnost do suchého prostředí
Typ 60276 60316

Obj. číslo E5001B E2001
EN 388 (0 1 2 1) 388 (0 1 2 1)
Velikosti 6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 8, 9, 10
Provedení pětiprsté úpletové rukavice,  

impregnace na dlani a prstech
pětiprsté úpletové rukavice, impregnace 
na dlani a špičkách prstů 

Podšívka úpletová bavlna úpletová bavlna
Povrstvení impregnace NBR (nitril-kaučuk)
Barva modrá oranžová
Odolnost do suchého prostředí
Typ 60201 60234

0121

0121

EN 388

XS2001

XS5001B

E5001B

E2001

Nezávislé doporučení 

pro průmyslové 

monitory SIMATIC 

s obsluhou pomocí 

více prstů či posunků.
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Mechanická rizika
Oblast použití: přesné/všeobecné práce

uvex unipur carbon

Tyto antistatické ochranné 
rukavice spojují různé 
technologie v jeden optimální 
koncept. Úplet z polyamid-
karbonu je extrémně jemný 
a přizpůsobivý. Pouze konečky 
prstů jsou tence povrstveny, aby 
„fixovaly“ prsty, a tím umožnili 
vysokou citlivost při doteku. 
Dlaně rukavic jsou vybaveny 
malými karbonovými terčíky, 
které zajišťují vynikající úchop. 
Celkově jsou rukavice extrémně 
prodyšné.

Vlastnosti
• antistatické ochranné rukavice
• vynikající cit při úchopu
• velmi dobrý úchop za sucha

Oblasti použití
• jemné montážní práce
• elektronický průmysl
• obsluha dotykových displejů
• montáž elektronických dílů

uvex unipur MD

Ochranné rukavice uvex unipur 
MD jsou ideální volbou pro třídící 
a kontrolní práce.
Transparentní terčíky zaručují 
vynikající úchop. 

Vlastnosti
• vysoká flexibilita
• vynikající cit při doteku/úchopu
• vysoká prodyšnost

Oblasti použití
• jemné montážní práce

uvex unigrip PA · uvex unigrip 6624 · uvex unigrip 6620

Pletené ochranné rukavice s terčíky z PVC 
Tyto vysoce kvalitní ochranné rukavice 
poskytují vynikající přilnavost a úchop 
předmětů a jsou určeny jako ochrana 
před mechanickými riziky. Jsou flexibilní 
a mají dobrý ergonomický tvar. 
V závislosti na typu provedení jsou určeny 
pro hrubější práce (6624) nebo přesnější 
práce (6620). Ochranné rukavice uvex 
unigrip PA jsou ze slabšího polyamidu 
a poskytují velmi dobrý cit při úchopu. 

Dostupné také jako 
varianta bez terčíků 

na dlani.

Dostupné také jako  
varianta bez terčíků  

na dlani.

Obj. číslo unipur carbon
EN 388 (0 1 3 1)
Velikosti 6, 7, 8, 9, 10
Provedení 
 

pětiprsté rukavice, náplet na zá-
pěstí, dlaně s mikro terčíky a špič-
ky prstů povrstvené elastomerem

Podšívka polyamid/karbon

Povrstvení 
 
 

konečky prstů: tenké 
povrstvení z elastomeru;  
dlaně rukavic: terčíky z karbonu

Barva šedá
Odolnost do suchého prostředí
Typ 60556

0131

EN 388

Artikel-Nr. unipur MD
EN 388 (0 1 3 1)
Velikosti 6, 7, 8, 9, 10
Provedení pětiprsté rukavice, náplet na zápěstí, dlaně s mikroterčíky a špičky prstů 

povrstvené elastomerem 
Podšívka polyamid
Povrstvení konečky prstů: tenké povrstvení z elastomeru;  

dlaně rukavic: průhledné terčíky
Barva bílá
Odolnost do suchého prostředí
Typ 60550

Obj. číslo unigrip PA 6624 6620
EN 388 (4 2 4 1) 388 (3 2 4 X) 388 (2 1 4 X)
Velikosti 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10
Provedení 13-ti očkový jemný úplet 10-ti očkový hrubý úplet 13-ti očkový jemný úplet
Podšívka polyamid polyamid/bavlna polyamid/bavlna
Povrstvení PVC terčíky PVC terčíky PVC terčíky
Barva bílá/modré terčíky šedá/červené terčíky bílá/modré terčíky
Odolnost do suchého prostředí do suchého prostředí do suchého prostředí
Typ 60513 60238 60135

214 X

EN 388

324 X

EN 388

0131

EN 388

4241

EN 388

Vlastnosti
• flexibilita a dobrý úchop 

předmětů
• ergonomický tvar
• mechanická odolnost

Oblasti použití
• montáž drobných 

předmětů
• třídící práce, balení

uvex unigrip 6620:  
polyamid/bavlna

uvex unigrip PA:  
polyamid

uvex unigrip 6624:  
polyamid/bavlna
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uvex unipur 6630 · uvex unipur 6631

Úpletové ochranné rukavice 
s PU povrstvením
Tyto lehké a flexibilní ochranné 
rukavice poskytují vynikající cit 
při úchopu. Dlaně a konečky 
prstů jsou povrstveny 
polyuretanem. 

Vlastnosti
• vysoká flexibilita
• vynikající cit při úchopu
• vysoká odolnost proti oděru
• mechanická odolnost

Oblasti použití
• jemné montážní práce
• přesné práce

Obj. číslo 6618
EN 388 (3 1 2 1)
Velikosti 7, 8, 9, 10, 11
Provedení pětiprsté rukavice, náplet na zápěstí, dlaně a konečky prstů povrstvené polyuretanem
Podšívka polyamid, 18-ti očkový úplet
Povrstvení polyuretan
Barva šedá/černá
Odolnost pro suchá a mírně vlhká prostředí
Typ 60586

Obj. číslo 6639
EN 388 (4 1 3 1)
Velikosti 7, 8, 9, 10, 11
Provedení pětiprsté rukavice, náplet na zápěstí, dlaně a konečky prstů povrstvené polyuretanem
Podšívka polyamid
Povrstvení polyuretan
Barva černá/černá
Odolnost pro suchá a mírně vlhká prostředí
Typ 60248

uvex unipur 6618

uvex unipur 6639

Ochranné rukavice uvex unipur 
6618 jsou velmi lehké a flexibilní. 
Toto je zajištěno díky jemnému 
18-ti očkovému nylonovému 
úpletu s PU povrstvením na 
dlaních a prstech. Tento model se 
skvěle hodí pro přesné činnosti 
vyžadující cit při úchopu.

Vlastnosti
• vynikající cit při doteku/úchopu
• nízká hmotnost, vysoká flexibilita
• mechanická odolnost

Oblasti použití
• jemné montážní práce
• přesné práce

Standardní ochranné rukavice 
z polyamidu jsou určeny 
pro všeobecné práce. Díky 
černým polyamidovým vláknům 
a černému PU povrstvení jsou 
tyto rukavice ideální pro praktické 
použití v silně znečištěném 
prostředí.

Vlastnosti
• vysoká flexibilita
• vynikající cit při doteku/úchopu
• dobrá odolnost proti oděru

Oblasti použití
• jemné montážní práce
• přesné práce

4141

EN 388

3121

EN 388

4131

EN 388

Obj. číslo 6630 6631
EN 388 (4 1 4 1) 388 (4 1 4 1)
Velikosti 6, 7, 8, 9, 10, 11 6, 7, 8, 9, 10, 11
Provedení pětiprsté úpletové rukavice, náplet na zápěstí, dlaně a konečky prstů povrstvené polyuretanem
Podšívka polyamid polyamid
Povrstvení polyuretan polyuretan
Barva bílá šedá
Odolnost pro suchá a mírně vlhká prostředí
Typ 60173 60244

Mechanická rizika
Oblast použití: přesné/všeobecné práce

Dostupné  
do konce roku 2014.

6630 6631
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Mechanická rizika
Oblast použití: přesné/všeobecné práce

uvex unipur 6634

Úpletové ochranné rukavice 
s NBR povrstvením 
Díky silnému nitril-kaučukovému 
povrstvení na dlaních a konečcích 
prstů poskytují tyto ochranné 
rukavice spolehlivou ochranu 
před vlhkostí.

Vlastnosti
• vysoká flexibilita
• vynikající cit při doteku/úchopu
• vysoká odolnost proti oděru
• mechanická odolnost

Oblasti použití
• jemné montážní práce
• přesné práce

Obj. číslo 6634
EN 388 (4 1 3 3)
Velikosti 7, 8, 9, 10
Provedení pětiprsté rukavice, náplet na zápěstí, dlaně a konečky prstů s NBR-povrstvením
Podšívka polyamid
Povrstvení NBR (nitril-kaučuk)
Barva šedá/černá
Odolnost proti olejům a tukům
Typ 60321

4133

EN 388

uvex unilite 7700

uvex unilite 7700 jsou robustní 
úpletové ochranné rukavice 
s povrstvením z NBR/PU-pěny. 
Díky optimálnímu ergonomickému 
tvaru je možná i jemná 
manipulace s malými 
součástkami/předměty.

Vlastnosti
• vysoká flexibilita
• vysoká odolnost proti oděru
• mechanická odolnost
• ergonomický tvar

Oblasti použití
• jemné montážní práce
• přesné práce

Obj. číslo unilite 7700
EN 388 (4 1 3 1)
Velikosti 7, 8, 9, 10, 11
Provedení pětiprsté rukavice, náplet na zápěstí, dlaně a konečky prstů povrstvené NBR/polyuretanem
Podšívka polyamid/elastan
Povrstvení NBR (nitril-kaučuk)/polyuretan na bázi vody
Barva šedá/černá
Odolnost do suchého a mírně vlhkého/olejnatého prostředí
Typ 60585

4131

EN 388
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Mechanická rizika
Oblast použití: všeobecné práce/těžké provozy

 uvex contact ergo

Ochranné rukavice uvex contact 
ergo poskytují díky silnému nitril-
kaučukovému povrstvení 
spolehlivou ochranu před vlhkostí 
a olejnatým prostředím. Vysoce 
kvalitní bavlněná podšívka 
zaručuje vysoký komfort nošení. 
Je příjemná na pokožku 
a reguluje teplotu uvnitř rukavic.

Vlastnosti
• vynikající ergonomický tvar
• vysoká flexibilita
• vynikající cit při doteku/úchopu
• vysoká prodyšnost materiálu 

na hřbetu rukou
• vysoká absorpce vodních par 

bavlněnou podšívkou

Oblasti použití
• jemné i hrubější montážní práce
• doprava/balení
• kontrolní a údržbářské práce

Obj. číslo ENB20C
EN 388 (2 1 2 1)
Velikosti 6, 7, 8, 9, 10, 11
Provedení pětiprsté rukavice, náplet na zápěstí, povrstvení na dlani a prstech
Podšívka úpletová bavlna
Povrstvení NBR (nitril-kaučuk)
Barva oranžová
Odolnost proti olejům a tukům
Typ 60150

2121

EN 388

Přesná práce Všeobecná práce Těžká práce
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uvex contact 
ergo

uvex profi 
ergo

uvex profi 
ergo XG

uvex 
rubiflex

uvex 
compact

uvex unilite
thermo
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Mechanická rizika
Oblast použití: všeobecné práce/těžké provozy

uvex profi ergo XG

uvex profi ergo

Ochranné rukavice uvex profi 
ergo XG s inovativním 
povrstvením uvex Xtra Grip 
Technology. 
Poskytují vysokou ochranu, 
vynikající úchop, vysoký komfort 
nošení a flexibilitu. Díky složení 
vrstev Multilayer vykazují rukavice 
také dlouhou životnost.

Vlastnosti
• vynikající úchop za sucha 

i za mokra
• vysoká životnost díky složení 

vrstev Multilayer
• anatomický tvar
• vysoká flexibilita
• vynikající komfort nošení
• velmi dobrý cit při úchopu
• vysoká absorpce vodních par 

bavlněnou podšívkou

Oblasti použití
• údržbářské a montážní práce
• lehké a středně těžké práce 

při zpracovávání kovů
• univerzální použití

Klasické ochranné rukavice uvex 
profi ergo s anatomickým tvarem. 
Velmi funkční, odolné rukavice 
vysoké kvality, s univerzálním 
použitím.

 

Vlastnosti
• vynikající anatomický tvar
• vysoká flexibilita
• vynikající úchop za sucha 

i za mokra
• vynikající komfort nošení
• vysoká absorpce vodních par 

bavlněnou podšívkou

Oblasti použití
• lehké a středně těžké práce 

při zpracovávání kovů
• údržbářské a úklidové práce
• univerzální použití

Obj. číslo ENB20A ENB20
EN 388 (2 1 2 1) 388 (2 1 2 1)
Velikosti 6, 7, 8, 9, 10, 11 6, 7, 8, 9, 10
Provedení 5tiprsté úpletové rukavice, náplet na zápěstí, povrst-

vení na dlani a prstech, částečně i na hřbetu rukavic
 pětiprsté úpletové rukavice, náplet na zápěstí, po-
vrstvení na dlani a prstech, úplně na hřbetu rukavic 

Podšívka úpletová bavlna úpletová bavlna
Povrstvení NBR (nitril-kaučuk)
Barva oranžová oranžová
Odolnost proti olejům a tukům
Typ 60147 60148

Obj. číslo XG20A XG20
EN 388 (3 1 2 1) 388 (3 1 2 1)
Velikosti 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10
Provedení 5-tiprsté úpletové rukavice, náplet na zápěstí, povrst-

vení na dlani a prstech, částečně i na hřbetu rukavice
pětiprsté úpletové rukavice, náplet na zápěstí, po-
vrstvení na dlani a prstech, úplně na hřbetu rukavic 

Podšívka úpletová bavlna úpletová bavlna
Povrstvení NBR (nitril-kaučuk) + povrstvení Xtra Grip
Barva oranžová/černá oranžová/černá
Odolnost proti olejům a tukům
Typ 60558 60208

3121

EN 388

2121

EN 388

Vynikající úchop

ENB20A ENB20

XG20A

XG20

Nezávislé doporučení 

pro průmyslové 

monitory SIMATIC 

s obsluhou pomocí 

více prstů či posunků.



Dostupné  
do konce roku 2014.
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Mechanická rizika
Oblast použití: těžké provozy

uvex rubiflex 

uvex unilite thermo · uvex unilite thermo plus

Tyto velmi kvalitní rukavice 
s povrstvením NBR jsou poddajné 
a flexibilní, s perfektním citem 
při úchopu, a zároveň velmi 
odolné a vykazující dlouhou 
životnost.

Vlastnosti
• anatomický tvar
• vysoká flexibilita
• vynikající úchop
• vysoký komfort nošení 
• vysoká odolnost proti oděru

Oblasti použití
• lehké a středně těžké práce 

při zpracovávání kovů
• údržbářské a úklidové práce
• lakovny
• kontrolní práce

Tyto zimní ochranné rukavice se 
vyznačují velice robustním 
povrstvením, které si zachovává 
flexibilitu i při nízkých teplotách. 
Akryl a ovčí vlna poskytují dobrou 
izolaci proti chladu.

Vlastnosti
• vysoká flexibilita
• vynikající cit při úchopu
• vysoká odolnost proti oděru 
• mechanická odolnost

Oblasti použití
• práce v chladném prostředí
• chladírny
• řidiči manipulačních vozíků 

a strojů

uvex compact

Zvláště robustní ochranné 
rukavice s vysokou odolností 
proti oděru a protržení. Určené 
pro hrubé práce a práce 
s materiály s drsnými povrchy.

Vlastnosti
• dobrá odolnost proti oděru 

a proříznutí
• tuhá manžeta jako ochrana proti 

pořezání zápěstí
• vysoká odolnost proti protržení

Oblasti použití
• zpracování železa a kovů
• strojírenství
• dřevozpracující průmysl
• transportní práce
• stavebnictví, výroba betonu

Obj. číslo NB27E NB27H
EN 388 (4 2 2 1) 388 (4 2 2 1)
Velikosti 9, 10 10
Provedení  povrstvení na dlani a prstech a částečně i na hřbetu povrstvení na dlani a prstech a úplně na hřbetu rukavic
Podšívka bavlna-Jersey bavlna-Jersey
Povrstvení NBR (nitril-kaučuk) NBR (nitril-kaučuk)
Barva modrá modrá
Odolnost proti olejům a tukům
Typ 98899 98900

Obj. číslo NB27 NB35 NB40
EN 388 (3 1 1 1) 388 (3 1 1 1) 388 (3 1 1 1)
Velikosti 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11
Délka cca. 27 cm 35 cm 40 cm
Provedení pětiprsté rukavice, celkové bezešvé povrstvení
Podšívka úpletová bavlna
Povrstvení NBR (nitril-kaučuk)
Barva oranžová oranžová oranžová
Odolnost proti olejům a tukům
Typ 89636 60235 60230

4221

EN 388

3111

EN 388

Obj. číslo unilite thermo unilite thermo plus
EN 388 (3 2 3 1), 511 (010) 388 (3 2 3 1), 511 (010)
Velikosti 8, 9, 10, 11 8, 9, 10, 11
Provedení pětiprsté rukavice, povrstvení 

na dlani a prstech
pětiprsté rukavice, povrstvení na dlani 
a prstech a částečně i na hřbetu rukavic

Podšívka dvojitá: akryl/ovčí vlna zevnitř, polyamid/elastan zvenčí
Povrstvení polymerové, odolné proti nízkým teplotám
Barva černá černá
Odolnost do suchého a částečně vlhkého prostředí
Typ 60593 60592

3231

EN 388

010

EN 511

Dostupné  
do konce roku 2014.

NB27E

NB27H

uvex unilite thermo uvex unilite thermo plus
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Mechanická rizika
Oblast použití: ochrana proti teplu

podšívka sandwich

Ochrana proti pro-

říznutí a teplu

uvex nk

Tyto vysoce kvalitní ochranné 
rukavice s povrstvením NBR se 
vyznačují excelentním komfortem 
nošení. Anatomicky vytvarované 
rukavice s podšívkou z bavlny 
a aramidových vláken nabízí 
optimální ochranu proti proříznutí 

a dlouhou životnost. Hrubý 
povrch rukavic umožňuje jistý 
úchop předmětů. Rukavice 
zároveň chrání proti horku 
a odolávají kontaktní teplotě 
+100°C (EN 407).

uvex k-basic extra

Tyto ochranné rukavice z hrubé-
ho úpletu ze 100 % kevlaru jsou 
zevnitř dodatečně vybaveny bavl-
něnou vložkou. Tímto jsou před-
určeny jako vynikající ochrana 
proti pořezu a teplu. Kombinace 
Kevlar®-u a bavlny zaručuje dob-
rou ochranu proti teplu a manipu-
laci s předměty horkými až do 
250 °C, aniž by byl snížen 
ochranný stupeň rukavic proti 
proříznutí. 

Vlastnosti
• velmi dobrá ochrana proti pro-

říznutí
• dodatečná bavlněná vložka
• vysoký komfort nošení

Oblasti použití
• kovoprůmysl
• automobilový průmysl
• sklářský průmysl
• slévárenství

bavlněná podšívka

uvex profatherm

Ochranné rukavice z úpletu 
smyčkové bavlny jsou určeny 
pro různá použití jako ochrana 
proti horku (kontaktní teplota 
do 250 °C dle EN 407), chladu 
a pořezu.

Vlastnosti
• vysoký komfort nošení
• prodyšnost
• dobrá izolace teplot
• dobrá ochrana proti řezným 

poraněním

Oblasti použití
• slévárenství
• zpracování plastů
• ocelářský průmysl
• kovoprůmysl

KEVLAR® je ochranná známka společnosti E.I. du Pont de Nemours and Company.

Obj. číslo NK2722 NK4022
EN 388 (3 2 4 3), 407 388 (3 2 4 3), 407
Velikosti 9, 10 9, 10
Délka cca. 27 cm 40 cm
Provedení pětiprsté rukavice, celkově povrstvené
Podšívka provedení sandwich,úpletbavlna-Interlock/aramid
Povrstvení NBR (nitril-kaučuk) NBR (nitril-kaučuk)
Barva oranžová oranžová
Odolnost dobrá proti olejům a tukům
Typ 60213 60202

3243

EN 388

X1XXXX

EN 407

Obj. číslo 6658
EN 388 (1 3 4 X)
Velikosti 8, 10, 12
Provedení sedmi očkový hrubý úplet
Podšívka 100 % Kevlar®, balvněná podšívka
Barva žlutá
Odolnost proti proříznutí a teplu
Typ 60179

134X

EN 388

Obj. číslo XB40
EN 388 (1 2 4 1), 407 (X 2 X X X X) 
Velikosti 11
Délka cca. 40 cm
Provedení pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí
Podšívka smyčková bavlna
Povrstvení bez
Barva bílá
Odolnost proti prořezu, izolují před teplem a chladem
Typ 60595

1241

EN 388

X2XXXX

EN 407
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uvex C500 a uvex C300
Komfortní třída ochrany proti proříznutí

Pojďte s námi do budoucnosti.
uvex končí s kompromisy! Ochranné rukavice uvex C500 a uvex C300 

udávají inovační měřítka v ochraně, komfortu, flexibilitě, citlivosti 

a hospodárnosti. To vše spojujeme do tohoto nového High-Tech 

výrobního konceptu. 

Tímto konceptem zvyšujete akceptaci nošení ochranných rukavic a zabráníte 

tak vzniku úrazů, neboť pouze komfortní výrobky jsou skutečně 100 % 
používány. Takto my rozumíme významu - optimální ochrana proti proříznutí. 

Komfort v ochraně proti proříznutí od spol. uvex. Vítej, budoucnosti.

Stupeň ochrany proti proříznutí 5 a 3

Technologie Bamboo TwinFlex®  – 

High-Tech pro větší komfort

•  robustní a komfortní

•   bambus – obnovitelná surovina 

šetřící životní prostředí 

•  chladivý účinek

Patentovaná technologie Bamboo TwinFlex®

Ochranná funkce: řezu odolné skleněné vlák-
no a oděru odolný polyamid zaručují optimál-
ní mechanickou ochranu.

Patentovaná technologie Bamboo TwinFlex®

Komfortní funkce: měkké komfortní bambu-
sové vlákno pro příjemný pocit při nošení 
a pro perfektní regulaci teploty a vlhkosti 
uvnitř rukavic kombinované s odolným vlák-
nem Dyneema® pro vysokou odolnost proti 
dalšímu trhání.

Technologie Bamboo TwinFlex®

Princip dvou vrstev

vně

uvnitř

Prvotřídní komfort

uvex climazone – 

měřitelný komfort nošení

Komfort nošení a zlepšené mikroklima jsou měřítkem všeho. Proto je 

systém řízení klimatu uvex climazone neustále vyvíjen společně 

v součinnosti zkušebního a výzkumného institutu Hohenstein 

a zkušebního a výzkumného institutu Pirmasens (PFI). Individuální 

měřící zařízení, jako tester klimatu, přitom poskytují konkrétní 

informace o termofyziologickém  komfortu nošení.

•  snížená potivost
•  vysoká prodyšnost 
•   několikráte vyšší 

absorpce vlhkosti 

v porovnání s jinými 

vlákny

Bambus (Komfort)

Dyneema® (odolnost proti dalšímu 
trhání)

Polyamid (odolnost proti oděru)

Sklo (ochrana proti proříznutí; 
stupeň ochrany 5 a 3)

Bamboo TwinFlex® Technology je ochrannou známkou spol. UVEX SAFETY GLOVES GmbH & Co. KG, Německo.
DYNEEMA® je ochrannou známkou spol. Royal DSM N.V.



179

uvex C500 a uvex C300
Nejvyšší výkon pro nejvyšší ochranné požadavky

Ideální jemný cit při práci 

Přirozený cit – při jakékoliv činnosti

Vedle použití vynikajících nových materiálů pro výrobu úpletu bylo 

docíleno optimálního tvaru použitím nově vyvinutých ergonomických 

forem. Tyto anatomicky tvarovanéformy ruku přesně kopírují a zlepšují 

ergonomii a flexibilitu vyráběných rukavic.

•  anatomický tvar
•  skvělé přilnutí
•  přirozený cit

Nejvyšší flexibilita 

Vynikající úchop – technologie úchopu uvex

Jako experti na inovativní technologie povrstvení jsme vyvinuli pro tuto 

sérii nové materiály pro každý účel použití.

Povrstvení High Performance Elastomer (HPE) SoftGrip Foam

Povrstvení HPE-SoftGrip-Foam zaručuje vynikající úchop v suchém 

a lehce olejnatém pracovním prostředí. Mikroporézní povrstvení Soft-

Grip-Foam je prodyšné a nabízí tím velmi dobré klimatické vlastnosti. 

Toto povrstvení se používá u rukavic uvex C500/C300 foam.

Povrstvení High Performance Elastomer (HPE)

Vodotěsné povrstvení HPE se používá vyloženě v mokrém a olejnatém 

pracovním prostředí. Lze je použít i v suchém prostředí, kde přesvědčí 

velmi dobrou odolností proti oděru. Toto povrstvení se používá 

u rukavic uvex C500/C300 wet a wet plus.

Povrstvení High Performance Elastomer (HPE) Xtra Grip

Inovativní povrstvení Xtra Grip je vodotěsné a zaručuje optimální pevný 

úchop ve velmi mokrém a olejnatém prostředí.

Terčíkové povrstvení High Performance Vinyl (HPV)

Technologie uvex pro optimální úchop poskytuje díky anatomicky 

umístěným terčíkům s flexibilními zónami nejvyšší míru komfortu 

a citlivosti hmatu v suchém pracovním prostředí. Vynikající úchop je 

zaručen. 

Toto terčíkové povrstvení se používá u rukavic uvex C500/C300 dry.
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Mechanická rizika
Oblasti použití: ochrana proti proříznutí

uvex C500

Vlastnosti
• patentovaná technologie 

Bamboo TwinFlex® Technology
• inovativní varianty povrstvení 

SoftGrip
• nejvyšší stupeň ochrany proti 

pořezu 5
• nejvyšší komfort nošení díky 

systému uvex climazone
• vynikající cit při úchopu

• vysoká odolnost proti oděru
• vysoká flexibilita
• bez obsahu silikonu dle testu 

otisku prstů
• certifikace dle Oeko-

Tex® Standard 100
• modely uvex C500 foam, wet, 

wet plus a sleeve jsou dle EN 407 
určeny také jako ochrana proti 
kontaktnímu teplu do 100 °C

Oblasti použití
• kovoprůmysl
• automobilový průmysl
• transportní práce
• montážní práce
• sklářský průmysl

• údržba
• spedice/logistika
• pivovary/výroba nápojů
• papírenský průmysl
• stavitelství

Bamboo TwinFlex® Technology je ochrannou známkou spol. UVEX SAFETY GLOVES GmbH & Co. KG, Německo.
DYNEEMA® je ochrannou známkou spol. Royal DSM N.V.

Obj. číslo uvex C500 XG uvex C500 wet plus uvex C500 wet uvex C500 foam uvex C500 pure uvex C500 dry uvex C500 uvex C500 sleeve
EN 388 (4 5 4 2) 388 (4 5 4 2) 388 (4 5 4 2) 388 (4 5 4 2) 388 (4 5 4 2) 388 (2 5 4 X) 388 (2 5 4 X) 388 (2 5 4 X)
Velikosti 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 M, L
Délka cca. 34 cm, 40 cm
Provedení 
 

pětiprsté rukavice, úplet 
na zápěstí, zcela povrst-
vené

úplet na zápěstí, povrstve-
ní na dlani a prstech, čás-
tečně i na hřbetu rukavic

pětiprsté rukavice, 
úplet na zápěstí, povrs-
tvení na dlani a prstech

pětiprsté rukavice, 
úplet na zápěstí, povrs-
tvení na dlani a prstech

pětiprsté rukavice, 
úplet na zápěstí, povrs-
tvení na dlani a prstech

úplet na zápěstí, 
terčíkové povrstvení 
na dlani

 pětiprsté rukavice, 
úplet na zápěstí, 
bez povrstvení 

ochrana předloktí, za-
pínání na suchý zip 
 

Podšívka 
 

bambus-viskóza, 
Dyneema®, sklo, 
polyamid

bambus-viskóza, 
Dyneema®, sklo, 
polyamid

bambus-viskóza, 
Dyneema®, sklo, 
polyamid

bambus-viskóza, 
Dyneema®, sklo, 
polyamid

bambus-viskóza, 
Dyneema®, sklo, 
polyamid

bambus-viskóza, 
Dyneema®, sklo, 
polyamid

bambus-viskóza, 
Dyneema®, sklo, 
polyamid

bambus-viskóza, 
Dyneema®, sklo, 
polyamid

Povrstvení 
 

High Performance 
 Elastomer (HPE),  
Xtra Grip

High Performance  
Elastomer (HPE) 

High Performance  
Elastomer (HPE) 

High Performance 
 Elastomer (HPE), 
 SoftGrip-Foam

pěnové povrstvení z 
polymerů na bázi vody 

High Performance  
Vinyl (HPV),  terčíkové 
povrstvení

bez 
 

bez 
 

Barva limetková/antracit limetková/antracit limetková/antracit limetková/antracit limetková/šedá limetková/antracit limetková limetková
Odolnost proti olejům a tukům proti olejům a tukům proti olejům a tukům odpuzující vlhkost odpuzující vlhkost do suchého prostředí pod rukavice do suchého prostředí 

Typ 60600 60496 60492 60494 60503 60499 60497 60491

4542

EN 388

4542

EN 388

4542

EN 388

254X

EN 388

254X

EN 388

254X

EN 388

45424542

EN 388

uvex C500 XG

uvex C500uvex C500 wet plus uvex C500 pure uvex C500 dryuvex C500 wet uvex C500 foam

uvex C500 sleeve

Nezávislé doporučení 

pro průmyslové 

monitory SIMATIC 

s obsluhou pomocí 

více prstů či posunků.
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Oblasti použití: ochrana proti proříznutí

Mechanická rizika

uvex C300

Vlastnosti
• patentovaná technologie 

Bamboo TwinFlex® Technology
• inovativní varianty povrstvení 

SoftGrip
• střední stupeň ochrany proti 

proříznutí 3
• nejvyšší komfort nošení díky 

systému uvex climazone
• vynikající cit při úchopu

• vysoká odolnost proti oděru
• vysoká flexibilita
• bez obsahu silikonu dle testu 

otisku prstů
• certifikace dle  

Oeko-Tex® Standard 100

Oblasti použití
• kovoprůmysl
• automobilový průmysl
• transportní práce
• montážní práce
• údržba
• přesné montážní práce
• spedice/logistika
• stavitelství

Bamboo TwinFlex® Technology je ochrannou známkou spol. UVEX SAFETY GLOVES GmbH & Co. KG, Německo.
DYNEEMA® je ochrannou známkou spol. Royal DSM N.V.

Obj. číslo uvex C300 wet uvex C300 foam uvex C300 dry uvex C300
EN 388 (4 3 4 2) 388 (4 3 4 2) 388 (2 3 4 X) 388 (2 3 4 X)
Velikosti 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11
Provedení 
 

pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, 
 povrstvení na dlani a prstech

pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, 
 povrstvení na dlani a prstech

pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, 
terčíkové povrstvení na dlani

pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí 
bez povrstvení

Podšívka 
 

bambus-viskóza, Dyneema®, sklo, 
polyamid

bambus-viskóza, Dyneema®, sklo, 
polyamid

bambus-viskóza, Dyneema®, sklo, 
polyamid

bambus-viskóza, Dyneema®, sklo, 
polyamid

Povrstvení High Performance   
Elastomer (HPE)

High Performance  Elastomer  
(HPE),  SoftGrip-Foam

High Performance Vinyl  
(HPV), terčíkové povrstvení

bez 

Barva antracit antracit antracit antracit
Odolnost proti olejům a tukům Feuchtigkeitsabweisend do suchého prostředí pod rukavice
Typ 60542 60544 60549 60547

4342

EN 388

234X

EN 388

4342

EN 388

234X

EN 388

uvex C300 wet

uvex C300uvex C300 foam uvex C300 dry

Nezávislé doporučení 

pro průmyslové 

monitory SIMATIC 

s obsluhou pomocí 

více prstů či posunků.
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Mechanická rizika
Oblasti použití: ochrana proti proříznutí

uvex unidur 6641 

Tyto ochranné rukavice se 
vyznačují odolnými vlákny 
Dyneema®. Tato vlákna poskytují 
vysokou odolnost proti proříznutí 
(stupeň ochrany 3), a zároveň 
také příjemný chladivý pocit 
při nošení.

Vlastnosti 
• vysoká flexibilita
• vynikající cit při úchopu
• vysoká odolnost proti oděru
• dobrá odolnost proti proříznutí
• dlouhá životnost

Oblasti použití
• kovoprůmysl
• automobilový průmysl
• balení

uvex unidur 6643 

Tyto ochranné rukavice se 
vyznačují odolnými vlákny 
Dyneema® v kombinaci s černými 
polyamidovými vlákny. Tato 
vlákna poskytují vysokou 
odolnost proti proříznutí (stupeň 
ochrany 3). Povrstvení NBR 
chrání proti vlhkosti. 

Vlastnosti
• vysoká flexibilita
• vynikající cit při úchopu
• vysoká odolnost proti oděru
• dobrá odolnost proti proříznutí
• dlouhá životnost
• neprodyšné povrstvení chránící 

proti olejům

Oblasti použití
• kovoprůmysl
• automobilový průmysl
• balení

Dyneema® je ochrannou známkou spol. Royal DSM N.V.

Obj. číslo 6641
EN 388 (4 3 4 3)
Velikosti 6, 7, 8, 9, 10, 11
Provedení pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, polyuretanové povrstvení na dlani a prstech
Podšívka vlákno Dyneema®, elastan
Povrstvení polyuretan
Barva bílá/šedá
Odolnost pro suchá a mírně vlhká prostředí
Typ 60210

Obj. číslo 6643
EN 388 (4 3 4 4)
Velikosti 7, 8, 9, 10
Provedení pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, povrstvení NBR na dlani a prstech
Podšívka vlákno Dyneema®, polyamid, elastan
Povrstvení NBR (nitril-kaučuk)
Barva šedá melír/černá
Odolnost proti olejům a tukům
Typ 60314

4343

EN 388

4344

EN 388
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Mechanická rizika
Oblasti použití: ochrana proti proříznutí

Dyneema® je ochrannou známkou spol. Royal DSM N.V.

uvex unidur 6659 

Ochranné rukavice uvex unidur 
6659 s vlákny HPPE a skelnými 
vlákny poskytují vysokou ochranu 
proti proříznutí. Tyto šedě melíro-
vané ochranné rukavice jsou ob-
zvláště vhodné pro práce ve špi-
navém prostředí.

Vlastnosti 
• vysoká flexibilita
• vysoká odolnost proti oděru
• dobrá odolnost proti proříznutí 

Oblasti použití
• kovoprůmysl
• automobilový průmysl
• balení

Obj. číslo 6659
EN 388 (4 5 4 1)
Velikosti 7, 8, 9, 10
Provedení pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, polyuretanové povrstvení na dlani a prstech 
Podšívka HPPE*, sklo, polyamid, elastan
Povrstvení polyuretan
Barva šedá melír/černá
Odolnost pro suchá a mírně vlhká prostředí
Typ 60588

4541

EN 388

* HPPE = High Performance Polyethylen

uvex unidur 6648 

Ochranné rukavice uvex unidur 
6648 s vlákny HPPE a Spandex-
em umožňují dobrou ochranu proti 
proříznutí a dobrý komfort nošení.

Vlastnosti 
• vysoká flexibilita
• vynikající cit při úchopu
• vysoká odolnost proti oděru
• dobrá odolnost proti proříznutí
• dlouhá životnost 

Oblasti použití
• kovoprůmysl
• automobilový průmysl
• balení

4342

EN 388

Obj. číslo 6648 
EN 388 (4 3 4 2)
Velikosti 7, 8, 9, 10
Provedení pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, polyuretanové povrstvení na dlani a prstech 
Podšívka HPPE*, elastan
Povrstvení polyuretan
Barva bílá/černá
Odolnost pro suchá a mírně vlhká prostředí
Typ 60932

uvex unidur 6649 

Tyto šedě melírované ochranné 
rukavice jsou obzvláště vhodné 
pro práce ve špinavém prostředí. 
Vlákna HPPE poskytují dobrou 
ochranu proti proříznutí.

Vlastnosti 
• vysoká flexibilita
• vynikající cit při úchopu
• vysoká odolnost proti oděru
• dobrá odolnost proti proříznutí
• dlouhá životnost

Oblasti použití
• kovoprůmysl
• automobilový průmysl
• balení

4342

EN 388

Obj. číslo 6649
EN 388 (4 3 4 2)
Velikosti 7, 8, 9, 10, 11
Provedení pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, polyuretanové povrstvení na dlani a prstech 
Podšívka HPPE*, polyamid, elastan
Povrstvení polyuretan
Barva šedý melír/šedá
Odolnost pro suchá a mírně vlhká prostředí
Typ 60516
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Mechanická rizika
Oblasti použití: ochrana proti proříznutí

 uvex protector wet – do olejnatých prostředí

Tyto vysoce kvalitní ochranné rukavice s povrstvením NBR splňují nejvyšší požadavky na mechanickou ochranu. Díky technologii Multi-Layer 
(bavlna/Dyneema®/skelné vlákno) a dvojvrstvému nitrilovému povrstvení nabízí optimální ochranu (st. 5) před řeznými poraněními a dosahují 
v kategoriích EN 388 nejvyšších stupňů (4 5 4 4), kromě toho se vyznačují také velmi dobrou životností. Drsný povrch zajišťuje pevný úchop 
předmětů. 
Model uvex protector chemical dodatečně poskytuje ochranu proti chemikáliím.

Vícevrstvá technologie Multi-Layer

Dyneema® je ochrannou známkou spol. Royal DSM N.V.

NBR-impregnace pro lepší 

úchop

Vlákna Dyneema®/sklo/PA - 

vysoce odolná proti proříznutí

Nitrilové povrstvení proti 

olejům a tekutinám

Bavlněná podšívka pro vysoký 

komfort nošení

Povrch pokožky

Obj. číslo NK2725 NK4025
EN 388 (4 5 4 4) 388 (4 5 4 4)
Velikosti 9, 10 9, 10
Délka cca. 27 cm 40 cm
Provedení pětiprsté rukavice, bez nápletu, celkové povrstvení 
Podšívka provedení sandwich: bavlna-Interlock, Dyneema®, skelné vlákno, polyamid
Povrstvení NBR (nitril-kaučuk)
Barva oranžová oranžová
Odolnost proti olejům a tukům
Typ 60533 60534

4544

EN 388

NBR-impregnace 

pro lepší úchop

Vlákna Dyneema®/sklo/PA - 

vysoce odolná proti proříznutí

Nitrilové povrstvení jako 

ochrana proti chemikáliím

Bavlněná podšívka pro vysoký 

komfort nošení

Povrch pokožky

Vlastnosti
• anatomický tvar
• vynikající ochrana proti proříznutí
• vysoký komfort nošení
• bezpečný uchop předmětů
• velmi dobrá odolnost proti olejům
• velmi dobrá odolnost proti mnoha chemikáliím

(uvex protector chemical)

Oblasti použití
• zpracování plechů
• výroba strojů a nástrojů
• veškeré práce s nebezpečím řezného poranění a práce v olejnatým 

prostředím
• práce s vysokým stupněm mechanickým rizik

uvex protector chemical – do chemických prostředí

Obj. číslo NK2725B NK4025B
EN 388 (4 5 4 4), 374 388 (4 5 4 4), 374
Velikosti 9, 10 9, 10
Délka cca. 27 cm 40 cm
Provedení pětiprsté rukavice, bez nápletu, celkové povrstvení 
Podšívka provedení sandwich: bavlna-Interlock, Dyneema®, skelné vlákno, polyamid
Povrstvení NBR (nitril-kaučuk)
Barva modrá modrá
Odolnost proti tukům, minerálním olejům a chemikáliím
Typ 60535 60536

4544

EN 388

J K L

EN 374

NK2725 NK4025 NK2725B NK4025B
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Mechanická rizika
Kožené ochranné rukavice

uvex top grade

Perfektní zpracování až do posledního detailu.

Řada ochranných rukavic 
uvex top grade poskytuje 
vysokou ochranu 
při svařování, proti proříznutí 
a ochranu při všeobecných 
a zimním pracích 
v nejrůznějších odvětvích.

Vysoká kvalita materiálu 
s dlouhou životností, 
pravidelné testování 
pro obsah škodlivých látek 
a kvalitní zpracování 
zaručují optimální ochranu, 
vysoký komfort nošení 
a ekonomickou úsporu.

Použití vysoce kvalitních kožených materiálů.

Trvale vysoká kvalita kůže 
a ostatních materiálů

Dobré zpracování

Delší životnost

Optimální komfort 
nošení

Úspora

Vysoká flexibilita

Spokojenost
+ 
ochrana

 uvex top grade 9300  

Ochranné rukavice 
z hladké hověziny 
Tyto ochranné rukavice mají 
na dlani a prstech a i na hřbetu 
tkaninu z Kevlar®-u, a poskytují 
tak dobrou ochranu proti 
proříznutí

Vlastnosti 
• vysoká odolnost proti proříznutí
• vysoká odolnost 

proti propíchnutí
• dobrý komfort nošení
• trvalá kvalita kůže
• všechny švy z vlákna Kevlar®

Oblasti použití
• zpracování plechů
• manipulace se sklem
• montážní práce
• zpracování plastů
• kovozpracující průmysl

KEVLAR® je ochranná známka od E.I. du Pont de Nemours and Company

Robustní hladká hovězina

Tkanina z Kevlar®-u s kovovým 

jádrem chránící proti proříznutí

Obj. číslo 9300
EN 388 (4 4 4 4)
Velikosti 10
Délka cca. 30 cm
Síla mat. cca. 1,2 mm (+/- 0,1mm)
Provedení pětiprsté rukavice, dlaň a manžeta ze silné hovězí štípenky, dlaň a hřbet rukavic 

chráněn tkaninou z Kevlar®-u
Podšívka Tkanina z Kevlar®-u
Barva modrá
Typ 60289

4444

EN 388
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Mechanická rizika
Kožené ochranné rukavice
uvex top grade

uvex top grade 8000/8100/8400 

uvex top grade 6000/8400W 

uvex top grade 8300 

Vlastnosti
• dobrá odolnost proti oděru
• dobrý úchop suchých i mírně 

vlhkých předmětů
• velmi dobrý komfort nošení
• ochrana konců prstů a zápěstí

Vlastnosti
• zimní ochranné rukavice
• dobrý cit při úchopu
• měkká, pružná kůže
• velmi dobré termoizolační vlastnosti
• velmi dobrý komfort nošení 

Oblasti použití
• řemeslné práce/stavitelství 

(práce v chladném prostředí)
• montážní práce
• údržba a kontrolní činnost

Vlastnosti
• obzvláště dobrá odolnost 

proti oděru
• dobré vlastnosti proti proříznutí
• měkká, pružná kůže
• velmi dobrý komfort nošení 

Oblasti použití
• řemeslné práce
• lehké opracování kovů
• montážní práce, kontrolní 

činnost

uvex top grade 6000: 

silná bavlněná podšívka

uvex top grade 8400W: 

bavlněný flís

Obj. číslo 8000 8100 8400
EN 388 (3 1 4 3) 388 (3 1 2 2) 388 (2 1 3 3)
Velikosti 9, 10, 11 9, 10, 11 8, 9, 10, 11, 12
Délka cca. 27 cm 27 cm 27 cm
Síla mat. cca. 1,1 mm (+/- 0,1 mm) cca. 1,3 mm (+/- 0,1 mm) cca. 1,1 mm (+/- 0,1 mm)
Provedení 
 
 
 

manžeta s gumou, dvojí 
prošití, hovězina na dlani 
a prstech 
 
 

manžeta s gumou, dvojí 
prošití, hovězina na dlani, 
prstech a ze 3/4 i na hřbetu 
rukavic 

rukavice pro řidiče, 
celokožená, stahovací 
guma na hřbetu rukavic 
 

Podšívka bavlna (uvnitř rukavic)
Barva 
 

kůže: béžová 
textilní manžeta:  
modrožluté pruhy 

kůže: béžová 
textilní manžeta:  
modrožluté pruhy

kůže: béžová 
 

Typ 60295 60294 60291

Obj. číslo 6000 8400 W
EN 388 (3 2 3 2) 388 (2 1 3 3)
Velikosti 10 8, 9, 10, 11, 12
Délka cca. 27 cm 27 cm
Síla mat. cca. 1,0 mm (+/- 0,1 mm) cca. 1,1 mm (+/- 0,1 mm)

Provedení 
 
 

manžeta s gumou, dvojí prošití,  
 hovězina na dlani a prstech 
 

rukavice pro řidiče, celokožená, 
stahovací guma na hřbetu rukavic 
 

Podšívka silná bavlna (uvnitř rukavic) kompletně z bavlněného flísu
Barva kůže: šedá

textilní manžeta: modrožluté pruhy
kůže: šedá 

Typ 60288 60280

Obj. číslo 8300
EN 388 (4 1 2 2)
Velikosti 9, 10, 11
Délka cca. 27 cm
Síla mat. cca. 0,9 mm (+/- 0,1 mm)
Provedení manžeta s gumou, dvojí prošití,  

hovězí šítpenka na dlani a prstech
Podšívka bavlna (uvnitř rukavic)
Barva kůže: šedá 

textilní manžeta: modrožluté pruhy
Typ 60292

3122

EN 388

3143

EN 388

2133

EN 388

4122

EN 388

2133

EN 388

3232

EN 388

Oblasti použití
• řemeslné práce
• lehké až středně těžké 

opracování kovů
• montážní práce
• kontrolní činnost

Dostupné  
do konce roku 2014.

8000

8100

8400

6000

8400W
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Mechanická rizika
Kožené ochranné rukavice pro svářeče 

uvex top grade

trojí prošití z Kevlar®-u

uvex top grade 7000 

uvex top grade 7100 

uvex top grade 7200 

Robustní ochranné svářečské 
rukavice z hověziny.

Vlastnosti
• dobrá odolnost proti oděru
• vynikající odolnost proti dalšímu 

trhání
• měkká, příjemná kůže
• velmi dobrý komfort nošení
• ochrana předloktí dlouhou 

manžetou

Oblasti použití
• řemeslné práce
• sváření
• kovozpracující průmysl
• stavitelství

Vysoce kvalitní, pružné ochranné 
rukavice z kůže nappa.

Vlastnosti 
• velmi dobrý cit při úchopu
• měkká, pružná a tenká kůže
• velmi dobrý komfort nošení
• ochrana předloktí dlouhou 

manžetou

Oblasti použití
• řemeslné práce
• sváření
• montážní práce
• údržba a kontrolní činnost

Extrémně robustní, silné ochranné svářečské rukavice z hověziny

Vlastnosti
• dobrá odolnost proti oděru
• vynikající odolnost proti dalšímu 

trhání
• dobrá odolnost proti teplu
• odolnost proti propíchnutí
• ochrana předloktí dlouhou 

manžetou

Oblasti použití
• slévárny
• sváření
• kovozpracující průmysl
• zpracování plechů

KEVLAR® je ochranná známka spol. E.I. du Pont de Nemours and Company.

Obj. číslo 7000
EN 388 (2 1 2 2), 407
Velikosti 10, 11
Délka cca. 35 cm
Síla mat. cca. 0,9 mm (+/- 0,1mm)
Provedení trojí prošití švů vlákny z Kevlar®-u, rukavice kompletně z hověziny, manžeta 

z hovězí štípenky, hovězina na dlani a prstech
Podšívka bez
Barva šedá
Typ 60287

Obj. číslo 7100
EN 388 (2 0 1 1)
Velikosti 9, 10, 11
Délka cca. 35 cm
Síla mat. cca. 0,8 mm (+/- 0,1mm)
Provedení prošití švů vlákny z Kevlar®-u, rukavice kompletně z kůže nappa,  

manžeta z hovězí štípenky 
Podšívka bez
Barva šedá
Typ 60286

Obj. číslo 7200
EN 388 (4 2 2 3), 407
Velikosti 10
Délka cca. 35 cm
Síla mat. cca. 1,3 mm (+/- 0,1mm)
Provedení prošití švů vlákny z Kevlar®-u, rukavice kompletně z hověziny
Podšívka kompletně z bavlny
Barva černá
Typ 60297

2122

EN 388

412X4X

EN 407

4223

EN 388

413X4X

EN 407

2011

EN 388
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Ochranné rukavice
Normy a značení

EN 407 – Teplo a oheňEN 388 – Mechanická rizika

EN 374 (1-3) – Chemická rizika

0 až 4 0 až 4 0 až 4 0 až 4 0 až 4 0 až 40 až 4 0 až 5 0 až 4 0 až 4

chování 
při hoření

Odolnost proti 
otěru

kontaktní teplo
Odolnost proti 
proříznutí

konveční teplo
Odolnost proti 
dalšímu trhání

sálavé teplo
Odolnost proti 
propíchnutí

tepelné zatížení malými kapkami 
roztaveného kovu

tepelné zatížení velkým 
množstvím roztaveného kovu

Výkonnostní úroveň s číselnými údaji:
čím vyšší je číslo, tím lepší jsou testované 
hodnoty.

Výkonnostní úroveň s číselnými údaji:
čím vyšší je číslo, tím lepší jsou testované 
hodnoty.

Rukavice je uznaná jako odolná, když je dosažen ochranný index minimálně třídy 2 (tj. > 30 min.) u tří 
zkoušených chemikálií.

Písmeno Zkušební chemikálie
A metanol
B aceton
C acetonitril
D dichlormetan
E sirouhlík
F toluen
G dietylamin
H tetrahydrofuran
I etylacetát
J n-heptan
K hydroxid sodný 40 %
L kyselina sírová 96 %

Velikost

Název výrobce

Označení modelu

Označení normy

Znak shody EU

Mechanická rizika

Velikost

Název výrobce

Označení modelu

Označení normy

Výkonnostní úrovně, mechanické

Znak shody EU

Číslo zkušebního institutu

Dodržujte přiložený
návod k použití

Písmena symbolizují 
zkušební chemikálie,
proti kterým rukavice 

obdržely ochranný
index nejméně třídy 2.

Chemická rizika

Doba průniku 
chemikálií Ochranný index

> 10 min třída 1

> 30 min třída 2

> 60 min třída 3

> 120 min třída 4

> 240 min třída 5

> 480 min třída 6

Permeace
Permeace je pronikání molekul přes 
materiál ochranných rukavic. Čas, který 
na proniknutí chemikálií potřebují, se 
udává v indexu ochrany podle normy 
EN 374. Skutečná doba ochrany na 
pracovišti se může od indexu ochrany 
značně odlišovat. Je ovlivněna např. 
teplotou, mechanickým zatížením, apod. 
Vaši poradci uvex Vám rádi poradí!

Tento piktogram s baňkou 
označuje vodotěsnou rukavici 
s nízkou ochranou 
proti chemickým nebezpečím.

EN 511 – Chlad

Vodotěsnost (0 – 1)

Kontaktní chlad (0 – 3)

Konvekční chlad (0 – 2)

Zkouška Odolnost 
proti otěru 

(počet cyklů)

Odolnost proti 
proříznutí
(faktor)

Odolnost proti 
dalšímu trhání 

v N

Odolnost proti 
propíchnutí 

v N

tř
íd

a

1 100 1,2 10 20

2 500 2,5 25 60

3 2000 5,0 50 100

4 8000 10,0 75 150

5 – 20,0 – –

EN 388 EN 407

J  K  L

EN 374

231

EN 511
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Chemická rizika
Výběr správných ochranných rukavic

Řešení problémů vycházejících z praxe a kompetentní odborné poradenství 
jsou v chemických oblastech nepostradatelné.

Naše poradenství a servis se přitom orientují na Vaše požadavky.
Kromě našich odborníků je Vám pro správný výběr ochranných rukavic 
k dispozici online systém uvex Chemical Expert System a databáze 
chemikálií. Zároveň jsou Vám samozřejmě k dispozici naše standardní 
přehledy odolností rukavic, které jsou neustále aktualizovány a dostupné jako 
soubory ke stažení.

Kromě toho máme také možnost otestovat dobu průniku sloučenin a čistých 
látek proti různým materiálům ochranných rukavic v naší vlastní zkušební 
laboratoři.

Rádi Vám poradíme s Vašimi individuálními dotazy při 

analýze daného pracoviště a s přehledy odolností 

ochranných rukavic.
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Chemická rizika
Ochranné rukavice s bavlněnou podšívkou: povrstvení NBR

uvex rubiflex S (NB27B / NB35B)

uvex rubiflex S XG

Velice lehké ochranné rukavice 
odolné chemikáliímspojují 
dohromady ochranu, vynikající 
komfort nošení a flexibilitu.
Díky vysoce kvalitní podšívce 
z bavlny-Interlock 
a ergonomickému tvaru je 
zajištěn vysoký komfort nošení..

Vlastnosti
• anatomický tvar
• velmi vysoká flexibilita
• dobrá mechanická odolnost
• dobrá odolnost proti mnoha 

chemikáliím
• nízká hmotnost
• velké pohlcení vodních par 

bavlněnou podšívkou
• vynikající cit při úchopu

Oblasti použití
• chemický průmysl
• automobilový průmysl
• lakovny
• laboratoře

Nové, lehké ochranné rukavice, 
odolné chemikáliím s inovativní 
technologií uvex Xtra Grip 
Technology. Spojují ochranu 
a úchop s vynikajícím komfortem 
nošení a flexibilitou.

Úpletové ochranné rukavice 
odolné chemikáliím poskytují díky 
vysoce kvalitní podšívce z bavlny-
Interlock vysoký komfort nošení, 
a zároveň dobrou ochranu proti 
mechanickým a chemickým 
rizikům.

Vlastnosti
• vynikající úchop za sucha 

i mokra
• dlouhá životnost díky technologii 

Multi-Layer
• anatomický tvar
• velmi vysoká flexibilita
• dobrá odolnost proti mnoha 

chemikáliím
• nízká hmotnost
• velké pohlcení vodních par 

bavlněnou podšívkou

Oblasti použití
• chemický průmysl
• • automobilový průmysl
• • laboratoře

lehké 

a flexibilní

Obj. číslo NB27B NB35B
EN 374, 388 (2 1 1 1) 374, 388 (2 1 1 1)
Velikosti 7, 8, 9, 10, 11 6, 7, 8, 9, 10, 11
Délka cca. 27 cm cca. 35 cm
Provedení pětiprsté rukavice, manžeta, kompletní povrstvení
Podšívka úpletová bavlna
Povrstvení NBR (nitril-kaučuk)
Síla povrstvení cca. 0,40 mm cca. 0,40 mm
Barva modrá modrá
Odolnost proti tukům, minerálním olejům a mnoha chemikáliím
Typ 60271 60224

Obj. číslo XG27B XG35B
EN 374, 388 (3 1 2 1) 374, 388 (3 1 2 1)
Velikosti 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11
Délka cca. 27 cm cca. 35 cm 
Provedení manžeta, kompletní povrstvení manžeta, kompletní povrstvení 
Podšívka úpletová bavlna úpletová bavlna
Povrstvení NBR (nitril-kaučuk) + povrstvení XG
Síla povrstvení cca. 0,40 mm cca. 0,40 mm
Barva modrá/černá modrá/černá
Odolnost proti tukům, minerálním olejům a mnoha chemikáliím
Typ 60560 60557

3121

EN 388

J K L

EN 374

2111

EN 388

J K L

EN 374

vynikající úchop

Nezávislé doporučení 

pro průmyslové 

monitory SIMATIC 

s obsluhou pomocí 

více prstů či posunků.
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Chemická rizika
Ochranné rukavice s bavlněnou podšívkou: povrstvení NBR

uvex rubiflex S

U těchto ochranných rukavic 
odolným chemikáliím byla použita 
zesílená podšívka z bavlny-
Interlock. Proto lze tyto rukavice 
použít tam, kde je vyžadována 
ochrana proti chemickým rizikům, 
ale zároveň také zvýšená 
ochrana proti rizikům 
mechanickým (mezi jinými 
i teplota).

Vlastnosti
• anatomický tvar
• velmi vysoká flexibilita
• dobrá mechanická odolnost
• dobrá odolnost proti mnoha 

chemikáliím, kyselinám, louhům, 
minerálním olejům 
a rozpouštědlům

• velké pohlcení vodních par 
bavlněnou podšívkou

Oblasti použití
• chemický průmysl
• automobilový průmysl
• kovozpracující průmysl
• pískování

uvex rubiflex S (prodloužené)

Tyto ochranné rukavice jsou 
vyráběny ve speciálním provedení 
v 60/80 cm délce a s nebo bez 
stahovací gumy v manžetě. Také 
zde je použita zesílená podšívka 
z bavlny-Interlock.

Oblasti použití
• chemický průmysl
• čistící práce
• stavba a čištění kanalizací

zesílené  

provedení

Obj. číslo NB27S NB35S NB40S
EN 374, 388 (2 1 2 1) 374, 388 (2 1 2 1) 374, 388 (2 1 2 1)
Velikosti 8, 9, 10, 11 8, 9, 10, 11 8, 9, 10, 11
Délka cca. 27 cm cca. 35 cm cca. 40 cm
Provedení pětiprsté rukavice, zesílené, manžeta, kompletní povrstvení
Podšívka úpletová bavlna
Povrstvení NBR (nitril-kaučuk)
Síla povrstvení cca. 0,50 mm cca. 0,50 mm cca. 0,50 mm
Barva zelená zelená zelená
Odolnost proti tukům, minerálním olejům a mnoha chemikáliím
Typ 89646 98891 98902

Obj. číslo NB60S  NB80S NB60SZ NB80SZ
EN 374, 388 (2 1 2 1) 374, 388 (2 1 2 1) 374, 388 (2 1 2 1) 374, 388 (2 1 2 1)
Velikosti 9, 10, 11 9, 10, 11 9, 10, 11 9, 10, 11
Délka cca. 60 cm cca. 80 cm cca. 60 cm cca. 80 cm
Provedení pětiprsté rukavice, zesílené, manžeta, 

kompletní povrstvení
pětiprsté rukavice, zesílené, stahovací guma 
na konci manžety, kompletní povrstvení

Podšívka úpletová bavlna úpletová bavlna
Povrstvení NBR (nitril-kaučuk) NBR (nitril-kaučuk)
Síla povrstvení cca. 0,50 mm cca. 0,50 mm cca. 0,50 mm cca. 0,50 mm
Barva zelená zelená zelená zelená
Odolnost proti tukům, minerálním olejům a mnoha chemikáliím
Typ 89647 60190 89651 60191

2121

EN 388

J K L

EN 374

2121

EN 388

J K L

EN 374

NB60S NB60SZ
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Chemická rizika
Jistota je jistota: odzkoušená kvalita Made in Germany

Oeko-Tex® Standard 100

Oeko-Tex® Standard 100 je celosvětově závazný 
certifikační systém. Čím intenzivnější je kontakt 
výrobku s pokožkou, tím vyšší nároky musí splňovat: 

pro rukavice proto platí druhý nejvyšší stupeň, třída II. Testy se 
neprovádějí jenom podle zákonného standardu, ale i podle aktuálního 
stavu stupně výzkumu. Proto stanovuje Oeko-Tex® Standard 100 nejen 
přísnější hodnoty u těžkých kovů, jako je chrom, nikl nebo rtuť, ale bere 
v úvahu např. i rakovinotvorné nebo alergizující barviva a používání 
rozpouštědel jako je formaldehyd. Každý rok se testovací metody 
a seznam škodlivých látek upravují na základě nejnovějších výzkumných 
poznatků.

Pouze rukavice, které jsou nošeny, nabízí skutečnou ochranu před 
nebezpečím při práci. Dalším důležitým aspektem je ochrana jejich 
nositele před zdravotními riziky plynoucími z výrobku, protože 
i ochranné rukavice mohou pokožku nebo zdraví zatěžovat, pokud 
obsahují nebezpečné substance.

Příklad:
V mnoha oblastech chemického průmyslu a mineralogie se používají 
PVC rukavice. Zejména v exteriéru mají převážně tu přednost, že se 
přizpůsobují zimě. Tato jejich flexibilita se dosahuje vysokým podílem 
změkčovadel. Tato změkčovadla mohou obsahovat různé (podezřelé) 
přídavky ze skupiny ftalátů. Téma „změkčovadla v PVC“ se hojně také 
diskutuje a kritizuje i v tisku v souvislosti s dětskými hračkami a jiným 
spotřebitelským zbožím. Certifikace podle Oeko-Tex® Standard 100 
s kritickými PVC-substancemi v zásadě není možná.

uvex nabízí v této oblasti ochranné rukavice, které

1.  neobsahují žádné podezřelé substance,
2.  jsou certifikované podle Oeko-Tex® Standard 100,
3.  splňují nejpřísnější kritéria nařízení EU REACH o chemikáliích,
4.  jsou v mezních hodnotách v databázi škodlivých látek uvex,
5.  splňují požadavky oblasti použití.

Cílem nového vývoje uvex v oblasti PVC povrchové úpravy bylo zaručit 
co možná nejvyšší ochranu uživatele výrobků uvex ve smyslu hlavní 
motivace skupiny uvex, kterou je ochrana člověka, a zároveň dostát 
odpovědnosti v ochraně našich zákazníků, našich spolupracovníků, 
a takéi životního prostředí.

Samozřejmě musely mechanické a chemické odolnosti, jako i vysoký 
komfort nošení vyvinutých ochranných rukavic, zůstat zachovány 
na stejné kvalitativní úrovni.

Vyvinutím nového povrchového materiálu HPV (High performance 
vinyl) mohl být tento cíl dosažen v přetvoření do výrobků uvex 
profatrol- / uvex profagrip série, uvex C300/C500 dry, uvex unipur 
carbon, jako i uvex unipur MD.

Všechny tyto série stanovují pevně daná měřítka!

uvex – seznam škodlivých látek

Zejména pro výrobky, které přicházejí do styku s  pokožkou, jako jsou 
osobní ochranné pomůcky, platí vespol. uvex nejpřísnější kritéria, která 
vysoce překračují ne jenom platné směrnice EU, ale jsou vzorem s ohle-
dem na bezpečnost výrobku a  ochranu životního prostředí. Obchodní 
politikouspol. uvex je nabízet pouze výrobky, které neobsahují nebezpeč-
né látky a nezatěžují životní prostředí. Aby byla zachována bezpečnost 
výrobku ve vztahu k nebezpečným 
látkám, je u  spol. uvex používání 
nebezpečných látek jako substan-
ce zakázáno. Použití takové ne-
bezpečné sub stance je povoleno 
jen v  ne vyhnutelných případech 
za před pokladu, že nepoškodí 
zdraví uživatele nebo životní 
prostředí. Spol. uvex má sesta-
ven seznam „zakázaných látek“ 
a  pravidelně prověřuje stano-
vené mezní hodnoty nezávis-
lou kontrolní institucí.

Poznatky 
o změkčovadlech

Přidáním změkčovadel se tvrdost a tuhost PVC mění. Zejména 
u měkkého PVC, které používáme u výrobků Profatrol v povrchové 
vrstvě, jsou změkčovadla nezbytná. Při výrobě PVC povrstvení je 
práškové PVC fyzicky smícháno s tekutým změkčovadlem (plastizol). 
Při vysokých teplotách v sušící peci se rozpustí PVC prášek ve 
změkčovadle (želírování) a tak vznikne měkká PVC hmota. 
Změkčovadla lze rozdělit do různých skupin materiálů. Sem patří 
především materiálová skupina ftalátů, které mohou být za určitých 
podmínek zdraví škodlivé. V současné době již existují netoxická 
změkčovadla, která jsou alternativou k ftalátovým změkčovadlům 
a jsou společností uvex používány.

Ochrana zdraví 
a životního prostředí 

uvex se staví bez výhrad k závazkům 
vyplývajících z cílů REACH. Nařízení 
o chemikáliích REACH (Registration, 
Evaluation, Authorization of chemicals) 
upravuje pravidla o chemikáliích v rámci celé 
EU. Hlavním cílem REACH je ochrana zdraví 

a životního prostředí.
Jako výrobce, příp. dovozce, je uvex povinen vyhodnocovat rizika. 
Cílem je používání chemikálií s co možná nejmenším rizikem pro 
zdraví člověka a životní prostředí. Díky úzké spolupráci a výměně 
informací s výrobci a dodavateli zajišťuje spol. uvex plnění nařízení 
REACH v praxi.

výrobku ve vztahu k nebezpečným 
látkám, je u  spol. uvex používání 
nebezpečných látek jako substan-
ce zakázáno. Použití takové ne-
bezpečné sub stance je povoleno 
jen v  ne vyhnutelných případech 
za před pokladu, že nepoškodí 
zdraví uživatele nebo životní 
prostředí. Spol. uvex má sesta-
ven seznam „zakázaných látek“ 
a  pravidelně prověřuje stano-
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Chemická rizika
Ochranné rukavice s bavlněnou podšívkou: povrstvení HPV*

uvex profatrol

Maximální pevné, anatomicky 
vytvarované ochranné rukavice té 
nejvyšší kvality pro víceúčelové 
použití, velice flexibilní 
i v chladném prostředí. Optimální 
ochrana rukou před minerálními 
oleji.

Vlastnosti
• odolnost proti minerálním olejům
• vysoká flexibilita i při nízkých 

teplotách
• vysoká odolnost proti oděru
• anatomický tvar

Oblasti použití
• zpracování minerálních olejů
• chemický průmysl
• spedice

uvex profagrip

Ochranné rukavice uvex profagrip jsou určeny pro práce s potřebou 
bezpečného úchopu kluzkých, zaolejovaných předmětů.

Na rozdíl od modelu uvex profatrol disponuje model uvex profagrip 
granulovaným povrchem.

granulováno

* HPV = High Performance Vinyl

Obj. číslo PB27M PB35M PB40M
EN 374, 388 (3 1 2 1) 374, 388 (3 1 2 1) 374, 388 (3 1 2 1)
Velikosti 9, 10, 11 9, 10, 11 9, 10, 11
Délka cca. 27 cm cca. 35 cm cca. 40 cm
Provedení manžeta, kompletní povrstvení manžeta, kompletní povrstvení manžeta, kompletní povrstvení
Podšívka úpletová bavlna úpletová bavlna úpletová bavlna
Povrstvení HPV HPV HPV
Síla povrstvení cca. 0,50 mm cca. 0,50 mm cca. 0,50 mm
Barva černá černá černá
Odolnost proti minerálním olejům, tukům, kyselinám a louhům
Typ 98897 60192 98904

Obj. číslo PB27MG PB35MG PB40MG
EN 374, 388 (3 1 2 1) 374, 388 (3 1 2 1) 374, 388 (3 1 2 1)
Velikosti 9, 10, 11 9, 10, 11 9, 10, 11
Délka cca. 27 cm cca. 35 cm cca. 40 cm
Provedení pětiprsté rukavice, granulované, manžeta, kompletní povrstvení
Podšívka úpletová bavlna úpletová bavlna úpletová bavlna
Povrstvení HPV HPV HPV
Síla povrstvení cca. 0,50 mm cca. 0,50 mm cca. 0,50 mm
Barva černá černá černá
Odolnost proti minerálním olejům, tukům, kyselinám a louhům
Typ 89675 60193 60146

3121

EN 388

A K L

EN 374

3121

EN 388

A K L

EN 374

PB27M
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PB35MG

PB40M

PB40MG
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Chemická rizika
Ochranné rukavice s bavlněným vlasem  
NBR/Chloropren

uvex profastrong

Tyto ochranné rukavice odolné 
chemikáliím mají víceúčelové 
použití, obzvláště pak při pracích 
a kontaktu s kyselinami a louhy.

Vlastnosti
• vynikající odolnost proti oděru
• dobrý úchop za mokra
• anatomický tvar
• dobrý cit při úchopu 

Oblasti použití
• tiskárny
• chemický průmysl
• automobilový průmysl
• potravinářský průmysl
• laboratorní práce  

uvex profapren

Vysoce kvalitní chloroprenové 
ochranné rukavice pro použití 
proti širokému spektru chemikálií. 
Tyto ochranné rukavice bez 
obsahu silikonu disponují dobrou 
odolností proti chemickým 
a mechanickým rizikům.

Vlastnosti
• dobrá kombinace flexibility 

a pevnosti
• dobrá odolnost proti velkému 

množství chemikálií a rozpouštědel

Oblasti použití
• chemický průmysl
• práce s kovy (čištění)
• lakovny

Obj. číslo NF33
EN 374, 388 (4 1 0 1)
Velikosti 7, 8, 9, 10
Délka cca. 33 cm
Provedení pětiprsté rukavice,povrstvení na dlani terčíkovou strukturou, manžeta
Podšívka bavlněný vlas
Povrstvení NBR (nitril-kaučuk)
Síla povrstvení cca. 0,38 mm
Barva zelená
Odolnost proti olejům, tukům, kyselinám a rozpouštědlům
Typ 60122

Obj. číslo CF33
EN 374, 388 (3 1 3 1)
Velikosti 7, 8, 9, 10, 11
Délka cca. 33 cm
Provedení pětiprsté rukavice,zdrsněné povrstvení na dlani, manžeta
Podšívka bavlněný vlas
Povrstvení polychloropren (uvnitř latex)
Síla povrstvení cca. 0,75 mm
Barva tmavě modrá
Odolnost proti mnoha chemikáliím
Typ 60119

4101

EN 388

A J K L

EN 374

3131

EN 388

A K L

EN 374
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Chemická rizika
Ochranné rukavice bez podšívky

uvex profabutyl

Tyto ochranné rukavice ze 100 % 
butylkaučuku poskytují vynikající 
ochranu proti esterům a ketonům.

Vlastnosti
• nepropustnost vodních par, 

plynů a toxických chemikálií
• flexibilita, dobrý cit při úchopu 

i při nízkých teplotách

Oblasti použití
• chemický průmysl

Butylkaučuk má vysokou 
odolnost proti polarizovaným 
sloučeninám jako jsou: estery, 
ketony, aldehydy, aminy, 
koncentrované solné roztoky, 
kyseliny a louhy (ředěné až 
koncentrované).

Butyl: není odolný proti olejům, 
tukům, alifatickým a aromatickým 
uhlovodíkům a chlorovaným 
uhlovodíkům.

uvex profaviton

Tyto ochranné rukavice se 
skládají z butylového podkladu 
a vrstvy Viton®-u o síle 0,2 mm. 
Celková tloušťka rukavic je pouze 
0,6 mm. Rukavice mají velmi 
dobrou mechanickou odolnost.

Vlastnosti
• nepropustnost vodních par
• odolnost proti tri- 

a perchloretanu, olejům, mnoha 
rozpouštědlům a chemikáliím

Oblasti použití
• chemický průmysl

Svrchní vrstva z Viton®-u je 
odolná proti alifatickým 
a aromatickým uhlovodíkům 
(hexan, benzol, toluen, xylol, atd.), 
halogenizovaným uhlovodíkům 
(trichloretylen, perchloretylen, 
metylchlorid, a další), organickým 
a anorganickým kyselinám 
(ředěným i koncentrovaným), 
i proti slaným roztokům.

Viton®: není odolný proti esterům 
a ketonům.

VITON® je ochranná známka spol. E.I. du Pont de Nemours and Company.

Obj. číslo B05R
EN 374, 388 (2 0 1 0)
Velikosti 8, 9, 10, 11
Délka cca. 35 cm
Provedení pětiprsté rukavice,bezešvé povrstvení, manžeta s okrajem
Podšívka bez
Povrstvení brombutyl
Síla povrstvení cca. 0,50 mm
Barva černá
Odolnost proti polarizovaným sloučeninám, kyselinám a louhům
Typ 60243

Obj. číslo BV06
EN 374, 388 (2 0 0 1)
Velikosti 8, 9, 10, 11
Délka cca. 35 cm
Provedení pětiprsté rukavice,bezešvé povrstvení, manžeta s okrajem
Podšívka bez
Povrstvení brombutyl s povrstvením Viton®

Síla povrstvení cca. 0,60 mm (butyl cca. 0,4 mm + Viton® 0,2 mm)
Barva černá
Odolnost proti alifatickým a aromatickým uhlovodíkům,  

halogenizovaným uhlovodíkům
Typ 60222

2010

EN 388

B I K

EN 374

2001

EN 388

D F L

EN 374
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Chemická rizika
Jednorázové ochranné rukavice

Řada výrobků uvex u-fit nabízí spol. uvex vysoce kvalitní 
jednorázové ochranné rukavice, které zaručují vysokou 
bezpečnost a funkčnost.

Řada uvex u-fit poskytuje bezpečnou ochranu při 
precizních, jemných pracích, a to v nejrůznějších oblastech 
použití jako je chemický, farmaceutický a potravinářský 
průmysl. Aby bylo vyhověno těmto různým požadavkům 
použití, jsou jednorázové ochranné rukavice k dispozici ve 
dvou materiálových variantách:
 
 
uvex u-fit lite a uvex u-fit.

Model uvex u-fit lite je tenčí a bez obsahu možných 
akcelerátorů alergií.

 uvex u-fit lite uvex u-fit

Material NBR (nitril-kaučuk)  
bez akcelerátorů alergií NBR (nitril-kaučuk)

tloušťka cca. 0,08 mm tloušťka cca. 0,10 mm

bez obsahu silikonu

bez pudru

bez obsahu proteinů latexu

Certifikace EN 374, EN 455

manipulace s potravinami

Vlastnosti velmi dobrá mechanická odolnost
dobrá chemická odolnost (ochrana proti postřiku)

bezpečný úchop

Manipulace snadné navléknutí díky zesílenému okraji rukavic

Oblasti použití: uvex u-fit lite  uvex u-fit

jemná montáž (suché/olejnaté prostředí) + + +

montáže (suché/olejnaté prostředí) + +

ochrana výrobku + +

lehké čistící práce + +

kontrolní práce + +

potravinářství + +

kontakt s chemikáliemi krátkodobě dle 
listu odolnosti

krátkodobě dle 
listu odolnosti

lakovny ochrana proti 
postřiku

ochrana proti 
postřiku

Rozpouštědla

Roztoky solí

Louhy

Pevné látky

Kyseliny (vysoce koncentrované)

Kyseliny (málo koncentrované)

odolné podmíněně odolné           

V případě potřeby si vyžádejte naše podrobné listy odolností ochran-
ných rukavic. Bližší informace naleznete také v naší online databázi 
uvex Chemical Expert  System: https://ces.uvex.de
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Chemická rizika
Jednorázové ochranné rukavice

uvex u-fit lite

Ochranné rukavice uvex u-fit lite jsou 
díky svému optimálnímu tvaru a jem-
nému provedení ideálním produktem 
ochrany rukou v laboratorních pro-
středích. Tyto nitrilové jednorázové 
ochranné rukavice jsou bez akcelerá-
torů možných alergií, a tudíž skvělou 
volbou pro alergiky.

Vlastnosti
• dobrá mechanická odolnost
• spolehlivá ochrana proti postřiku 

při kontaktu s chemikáliemi jako 
jsou kyseliny, louhy, pevné látky 
nebo solné roztoky

• velmi dobrý cit při úchopu
• vynikající tvar
• bez akcelerátorů alergií
• bez obsahu silikonu dle testu 

otisku prstů

Oblasti použití
• přesné práce
• ochrana výrobku
• lehké čistící práce
• kontrolní práce
• potravinářský průmysl
• krátkodobý kontakt 

s chemikáliemi
• lakovny (jako ochrana 

proti postřiku)

uvex u-fit

Ochranné rukavice uvex u-fit se 
vyznačují dobrou mechanickou 
odolností. Zároveň poskytují 
spolehlivou ochranu proti olejům 
a nečistotám při lehkých 
montážních pracích.

Vlastnosti
• velmi dobrý cit při úchopu
• vynikající tvar
• velmi dobrá mechanická 

odolnost
• bez obsahu silikonu dle testu 

otisku prstů
• spolehlivá ochrana při 

krátkodobém kontaktu 
s chemikáliemi jako jsou kyseliny 
a louhy, pevné látky nebo solné 
roztoky

Oblasti použití
• přesné práce
• ochrana výrobku
• lehké čistící práce
• kontrolní práce
• potravinářský průmysl
• krátkodobý kontakt 

s chemikáliemi
• lakovny (jako ochrana 

proti postřiku)

Obj. číslo u-fit lite
EN 374 (chemie), 455 (lékařství) 
Velikosti S, M, L, XL
Délka cca. 24 cm
Provedení pětiprsté rukavice,konce prstů zdrsněné
Material NBR (nitril-kaučuk)
Wandstärke cca. 0,08 mm
Barva modrá indigo
Odolnost proti olejům a tukům
Typ 60597
Balení 100 ks v 1 balení

Obj. číslo u-fit
EN 374 (Chemie), 455 (Medizin) 
Velikosti S, M, L, XL
Délka cca. 24 cm
Provedení pětiprsté rukavice,zdrsněný povrch
Material NBR (nitril-kaučuk)
Wandstärke cca. 0,10 mm
Barva modrá
Odolnost proti olejům a tukům
Typ 60596
Balení 100 ks v 1 balení

EN 374 EN 374

EN 374 EN 374

bez akcelerátorů 

alergií

Nezávislé doporučení 

pro průmyslové 

monitory SIMATIC 

s obsluhou pomocí 

více prstů či posunků.
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Ochranné rukavice
Rychlý přehled
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uvex C300 60547 antracit 7, 8, 9, 10, 11 181

uvex C300 dry 60549 antracit 7, 8, 9, 10, 11 181

uvex C300 foam 60544 antracit 7, 8, 9, 10, 11 181

uvex C300 wet 60542 antracit 7, 8, 9, 10, 11 181

uvex C500 60497 limetková 7, 8, 9, 10, 11 180

uvex C500 dry 60499 limetková/antracit 7, 8, 9, 10, 11 180

uvex C500 foam 60494 limetková/antracit 7, 8, 9, 10, 11 180

uvex C500 pure 60503 limetková/šedá 7, 8, 9, 10, 11 180

uvex C500 sleeve 60491 limetková M, L 180

uvex C500 wet 60492 limetková/antracit 7, 8, 9, 10, 11 180

uvex C500 wet plus 60496 limetková/antracit 7, 8, 9, 10, 11 180

uvex C500 XG 60600 limetková/antracit 7, 8, 9, 10, 11 180

uvex compact NB27E 98899 modrá 9, 10 176

uvex compact NB27H 98900 modrá 10 176

uvex contact ergo ENB20C 60150 oranžová 6, 7, 8, 9, 10, 11 174

uvex k-basic extra 6658 60179 žlutá 8, 10, 12 177

uvex nk2722 60213 oranžová 9, 10 177

uvex nk4022 60202 oranžová 9, 10 177

uvex phynomic foam 60050 bílá/šedá 6, 7, 8, 9, 10, 11 168

uvex phynomic wet 60060 modrá/antracit 6, 7, 8, 9, 10, 11 169

uvex phynomic wet plus 60061 modrá/antracit 6, 7, 8, 9, 10, 11 169

uvex phynomic XG 60070 černá/černá 6, 7, 8, 9, 10, 11 169

uvex phynomic XS 60056 šedá/šedá 6, 7, 8, 9, 10 168

uvex phynomic XS-W 60055 bílá/bílá 6, 7, 8, 9, 10 168

uvex profabutyl B05R 60243 černá 8, 9, 10, 11 195

uvex profagrip PB27MG 89675 černá 9, 10, 11 193

uvex profagrip PB35MG 60193 černá 9, 10, 11 193

uvex profagrip PB40MG 60146 černá 9, 10, 11 193

uvex profapren CF33 60119 tmavě modrá 7, 8, 9, 10, 11 194

uvex profastrong NF33 60122 zelená 7, 8, 9, 10 194

uvex profatherm XB40 60595 bílá 11 177

uvex profatrol PB27M 98897 černá 9, 10, 11 193

uvex profatrol PB35M 60192 černá 9, 10, 11 193

uvex profatrol PB40M 98904 černá 9, 10, 11 193

uvex profaviton BV06 60222 černá 8, 9, 10, 11 195

uvex profi ergo ENB20 60148 oranžová 6, 7, 8, 9, 10 175

uvex profi ergo ENB20A 60147 oranžová 6, 7, 8, 9, 10, 11 175

uvex profi ergo XG20 60208 oranžová/černá 7, 8, 9, 10 175

uvex profi ergo XG20A 60558 oranžová/černá 7, 8, 9, 10 175

uvex protector chemical NK2725B 60535 modrá 9, 10 184

uvex protector chemical NK4025B 60536 modrá 9, 10 184

uvex protector wet NK2725 60533 oranžová 9, 10 184

uvex protector wet NK4025 60534 oranžová 9, 10 184

uvex rubiflex NB27 89636 oranžová 7, 8, 9, 10, 11 176

uvex rubiflex NB35 60235 oranžová 7, 8, 9, 10, 11 176

uvex rubiflex NB40 60230 oranžová 7, 8, 9, 10, 11 176
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uvex rubiflex S NB27B 60271 modrá 7, 8, 9, 10, 11 190

uvex rubiflex S NB27S 89646 zelená 8, 9, 10, 11 191

uvex rubiflex S NB35B 60224 modrá 6, 7, 8, 9, 10, 11 190

uvex rubiflex S NB35S 98891 zelená 8, 9, 10, 11 191

uvex rubiflex S NB40S 98902 zelená 8, 9, 10, 11 191

uvex rubiflex S NB60S 89647 zelená 9, 10, 11 191

uvex rubiflex S NB60SZ 89651 zelená 9, 10, 11 191

uvex rubiflex S NB80S 60190 zelená 9, 10, 11 191

uvex rubiflex S NB80SZ 60191 zelená 9, 10, 11 191

uvex rubiflex S XG27B 60560 modrá/černá 7, 8, 9, 10, 11 190

uvex rubiflex S XG35B 60557 modrá/černá 7, 8, 9, 10, 11 190

uvex rubipor ergo E2001 60234 oranžová 6, 7, 8, 9, 10 170

uvex rubipor ergo E5001B 60201 modrá 6, 7, 8, 9, 10 170

uvex rubipor XS2001 60276 bílá 6, 7, 8, 9, 10 170

uvex rubipor XS5001B 60316 modrá 6, 7, 8, 9, 10 170

uvex top grade 6000 60288 šedá/modrá-žlutá 10 186

uvex top grade 7000 60287 šedá 10, 11 187

uvex top grade 7100 60286 šedá 9, 10, 11 187

uvex top grade 7200 60297 černá 10 187

uvex top grade 8000 60295 béžová/modrá-žlutá 9, 10, 11 186

uvex top grade 8100 60294 béžová/modrá-žlutá 9, 10, 11 186

uvex top grade 8300 60292 šedá/modrá-žlutá 9, 10, 11 186

uvex top grade 8400 60291 béžová 8, 9, 10, 11, 12 186

uvex top grade 8400W 60280 béžová 8, 9, 10, 11, 12 186

uvex top grade 9300 60289 modrá 10 185

uvex u-fit 60596 modrá S, M, L, XL 197

uvex u-fit lite 60597 modrá indigo S, M, L, XL 197

uvex unidur 6641 60210 bílá/šedá 6, 7, 8, 9, 10, 11 182

uvex unidur 6643 60314 černá 7, 8, 9, 10 182

uvex unidur 6648 60932 bílá/černá 7, 8, 9, 10 183

uvex unidur 6649 60516 šedá melír/šedá 7, 8, 9, 10, 11 183

uvex unidur 6659 60588 šedá melír/černá 7, 8, 9, 10 183

uvex unigrip 6620 60135 bílá/modré terčíky 7, 8, 9, 10 171

uvex unigrip 6624 60238 šedá/červené terčíky 7, 8, 9, 10 171

uvex unigrip PA 60513 bílá/modré terčíky 7, 8, 9, 10 171

uvex unilite 7700 60585 šedá/černá 7, 8, 9, 10, 11 173

uvex unilite thermo 60593 černá 8, 9, 10, 11 176

uvex unilite thermo plus 60592 černá 7, 8, 9, 10, 11 176

uvex unipur 6618 60586 šedá/černá 7, 8, 9, 10, 11 172

uvex unipur 6630 60173 bílá/bílá 6, 7, 8, 9, 10, 11 172

uvex unipur 6631 60244 šedá/šedá 6, 7, 8, 9, 10, 11 172

uvex unipur 6634 60321 šedá/černá 7, 8, 9, 10 173

uvex unipur 6639 60248 černá/černá 7, 8, 9, 10, 11 172

uvex unipur carbon 60556 šedá 6, 7, 8, 9, 10 171

uvex unipur MD 60550 bílá 6, 7, 8, 9, 10 171


