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Ochrana očí

Špičkový model brýlí UVEX s výměnými zorníky. Jsou 
vybaveny novým typem zakončení nožiček quatroflexem, 
speciálním plastem, který je charakteristický měkkostí a 
vysokým komfortem nošení. Polykarbonátový zorník je v 
provedení optidur NC, odolný proti poškrábání, chemickým 
látkám, nepotivý. Je vyměnitelný, v několika verzích, což 
výrazně snižuje provozní náklady.  Brýle UVEX I-VO chrání 
proti odletujícím, pevným částicím, UV zářením a oslnění 
od slunce.

Uvex I-VO Ochranné brýle

Uvex ULTRASONIC Uzavřené 
brýle, zorník čirý, oranžovošedé

Nejnovější generace uzavřených brýlí. Vyznačují se vysokým 
komfortem nošení a velmi malou hmotností. Výměnný 
zorník v 1.optické třídě z tvrzeného polykarbonátu. 
Povrstvení zorníku s technologií supravision HC-AF má 
vysokou odolnost proti poškrábání a proti opocení. Brýle 
chrání oči před působením UV záření, nárazem částic do 
rychlosti 120 m/s, proti rozstřiku tekutin a tekutého kovu. 
Panoramatický tvar, výborný posaz na hlavě, přichycení 
páskem. Speciální systém odvětrání. 

Unikátní technologie supravision HC-AF extrémní 
odolnost proti poškrábání na vnějšku zorníku a proti 
orosení uvnitř zorníku. 100% ochrana před UV zářením. 

Zorník: polykarbonát čirý, UV 2-1,2.

Uvex CARBONVISION Uzavřené 
brýle, zorník čirý

Uvex carbonvision. Ultra-moderní materiály a výrobní 
technologie vedly k vytvoření rámečků s nízkou hmotností a 
maximální mechanickou pevností. Kromě toho nabízí brýle 
carbonvision vysoký komfort nošení.

•  Rámeček díky obvodové gumě těsně přilehne k obličeji 
a výborně „sedí“.
•  Uzavřené brýle uvex-carbonvision jsou jedny z 
nejlehčích na trhu, váží pouze 46 gramů.
•  Nejnovější technologie povrstvení supravision extreme 
poskytují absolutní nepotivost.
•  Brýle chrání oči před UV zářením, nárazy částic s energií 
do 120m/s a proti rozstřiku kapalin.
•  UV 2-1,2 uvex supravision extreme.

Uvex Pouzdro na brýle se 
zipem, uchycení na opasek

Uvex Šňůrka k brýlím černá s UH 
koncovkami

Zapínání na zip. Voděodolné s uchycením na opasek. Univerzální černá šňůrka s UH koncovkami.

•  Měkké konce straniček i nosníku Softflex.
•  Odolnost proti poškrábání z obou stran.
•  Dlouhodobý nezamlžovací efekt.
•  Antistatické.
•  100% ochrana proti UV záření.

Uvex i-3 Ochranné brýle, 
protisluneční

Nejnovější model špičkových brýlí UVEX s ještě vyšším 
komfortem nošení a bezpečnosti. Brýle uvex i-3 mají 
ergonomickou opěrku čela, měkkou opěrku nosu a měkké 
zakončení straniček Flex-Zone. U straniček lze navíc nastavit 
úhel sklonu pro optimální komfort. Konstrukce brýlý je bez 
obsahu kovů.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Zorník čirý,  
modro-oranžové 103-9160065 300 363

Protisluneční, 
černošedé 103-9160076 300 363

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Zorník čirý, 
oranžovošedé 103-9302245 482 584

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Zorník čirý 103-9307375 515 624

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Protisluneční, 
černošedé 103-9190281 329 399

Zorník čirý, 
černošedé 103-9190175 339 411

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Pouzdro na brýle 103-9954500 236 286
Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Šňůrka k brýlím 103-9959002 37 45

Ideální pro použití s dioptrickými brýlemi. Rámeček díky obvodové gumě těsně 
přilehne k obličeji a výborně „sedí“.
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Produkty FFP1 FFP2 FFP3 APF20
Demolice cihlových, kamených a betonových staveb X X X X

Papírový prach (tiskárny) X X X X

Čistící práce na budovách X X X X

Izolační materiály (skelná vlákna) X X X

Kamený prach X X X

Řezání, frézování, vrtání, ruční broušení dřeva X X X

Pryskyřice a lepení X X X

Chladící kapaliny (lisování, vrtání, obrábění kovů) X X X

Průmysl / lesnictví X X X

Třídění odpadu, recyklace (bakterie, prach) X X X

Azbest -krátkodobá práce X X

Pesticidový postřik (částice) X X

Práce s tvrdým dřevem (dub, buk, tropické dřevo) X X

Spalování odpadu X X

Svařování hliníkových materiálů X X

Ochranné postřiky X X

Celá tabulka použitelnosti na www.uvex-safety.cz Další informace k použitelnosti filtračních polomasek na vyžádání.

Porovnání úrovně ochrany filtrů u ochraných pomůcek
Porovnání kvality ochrany respirátorů a dalších systémů ochrany by šlo přes nominální ochraný
faktor NPF (Nominal Protection Factor). NPF je převrácenou hodnotou celkového množství
pronikaného prachu (Total Invard Leakage) přes ochranou pomůcku.
 
Příklad:
dle EN 149 pro filtr FFP3 je přípustný průnik 2% částic má NPF hodnotu 50
pro THP2 je přípustné pronikání 0,5% prachových částic, proto má NPF hodnotu 200

Orientační tabulka stupňů ochrany dle prováděné činnosti

Norma Popis Třída NPF

EN 149 Filtrační polomasky proti částicím

FFP1 4

FFP2 12,5

FFP3 50

EN 140 Polomaska s částicovými filtry

P1 4

P2 12

P3 50

EN 136 Celoobličejová maska s částicovými filtry
P2 17

P3 1000

EN 12941 / EN 12942 Přetlakové systémy s filtry
THP2 200

THP3 2000

Uvex silv-Air 7220 carbon 
Filtrační polomaska s ventilem 
FFP2, aktivní uhlí

•  Nový, optimálně tvarovaný design. 
•  Jemný materiál na stranách pro pohodlné nošení.
•  Široký a jemný pásek pro komfortní a bezpečné 
uchycení.
•  Maska je vyrobena bez použití kovových a plastových 
částí.
•  Výdechový ventilek redukuje teplo a vlhkost v masce.
•  Maska je kompatibilní s bezpečnostními brýlemi.
•  Optimálně tvarovaná část v oblasti nosu.
•  Obsahuje aktivní uhlíkový filtr proti pachům, výparům 
a plynům pod prahovou hodnotou.

Respirátor 
miskového tvaru 
s ventilkem a 
filtrační vrstvou 
z aktivního uhlí - 
kategorie FFP2.

Respirátory

Uvex silv-Air 8210 Filtrační 
polomaska skládací s ventilem 
FFP2

•  Nový, optimálně tvarovaný design. 
•  Jemný materiál na stranách pro pohodlné nošení.
•  Výdechový ventilek redukuje teplo a vlhkost v masce.
•  Široký a jemný pásek pro komfortní a bezpečné 
uchycení.
•  Maska je kompatibilní s bezpečnostními brýlemi.
•  Optimálně tvarovaná část v oblasti nosu.

Skládací respirátor 
s výdechovým 
ventilkem  
- kategorie FFP2.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Filtrační polomaska 103-8708210 50 61

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Polomaska - střední/velká 102-STEALTH/ML 718 869
Polomaska - malá/střední 102-STEALTH/SM 718 869
Sada filtrů, 2ks 102-STEALTH/1 303 367
Sada filtrů proti zápachu, 2ks 102-STEALTH/3 359 435

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Filtrační polomaska 103-8707220 99 120

ROZMĚRY 120 - 133 mm 133 - 146 mm 146 - 158 mm
128 - 138 mm střední/velká střední/velká střední/velká
118 - 128 mm malá/střední střední/velká střední/velká
108 - 118 mm malá/střední malá/střední střední/velká

98 - 108 mm malá/střední malá/střední malá/střední

•  Nízký odpor při nádechu.
•  Výdechový ventil zabraňuje mlžení nebo zapařování 
brýlí nebo jiných ochranných pomůcek.
•  Dvojitý zapouzdřený filtr poskytuje 99.99 % filtraci 
částic a aerosolů do velikosti 0,3 mikronu.
•  Chrání před vzdušnými částicemi, olejovými aerosoly, 
nástřiky, svary a výpary.

Trend AIR Stealth APF20 Filtrační 
polomaska

Polomaska chrání uživatele před vzdušnými částicemi, 
olejovými aerosoly, mlhou, výpary atd. Výdechový ventil 
směřující dolů na spodní části polomasky zabraňuje mlžení 
nebo zapařování brýlí nebo jiných ochranných pomůcek. 
Ideální při obrábění dřeva nebo na stavbu. Ochranná 
mřížka, která pokrývá 100 % povrchu masky chrání filtry 
před poničením. Jednodílný popruh s rychloupínáním pro 
uchycení za krk a hlavu.

Balení obsahuje:
•  Polomasku 
•  Sadu filtrů
•  Tašku pro uschování polomasky
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Trend Sada filtrů pro masku Airshield Pro, 
2ks THP2 jemný filtr

Trend Sada výměnná folie 
pro masku Airshield Pro

Trend Akumulátor pro masku Airshield Pro, 8hodinový Trend Nabíječka pro masku Airshield Pro, 220V Euro Trend Kolébka pro nabíječku masky Airshield Pro

Ochrana dýchacích 
cest BS EN 12941:1999, 
dýchací přístroje, 
elektricky ovládané 
filtrování třídy THP2.

Pro použití proti pevným částicím.
Filtruje efektyvně 98% škodlivin, které mohou vzniknout z 
obrábění dřeva. Vhodné pro MDF. Specifikace: Filtr typu THP2

Specifikace Baterie:
Typ Ni-MH
Napětí 3,6V - 3 článkovou
Kapacita   3,5Ah
Hmotnost  0,19 kg

Celoobličejová ochranná maska Airshield Pro je maska s vlastním ventilátorem, která 
filtruje vzduch a přivádí Vám před obličej čistý filtrovaný vzduch, který vytváří přetlak 
v masce a tím dokonale chrání Váš obličej proti vniknutí prachu a výparů. 
Je vhodná pro všechny typy prací v truhlárně jako broušení, frézování, řezání, 
lakování, moření. Zvláště doporučujeme pro zpracování tvrdého a exotického dřeva.

•  Kombinace obličejového štítu s kapucou zvyšuje ochranu před dráždivým prachem. 
•  Maska splňuje přísnou Evropskou normu BS EN 12941.
•  Motor ventilátoru je umístěn mimo citlivou oblast čela, čímž snižuje hlučnost.
•  Maska má úchyty pro přídavné chrániče uší s utlumitelností 26 dB.
•  Párové provedení filtrů s účinností 98% poskytne vynikající ochranu.
•  Maska obsahuje zvukovou signalizaci slabého stavu baterie (snížení účinnosti filtrace).
•  Ni-MH baterie vydrží až 8 hodin práce.

Pro použití s Airshield Pro 
nabíječkou na baterie 
(102-AIR/P/5; 102-AIR/P/4).
Ideální pro nabíjení jedné baterie 
pokud s druhou právě pracujete.

Specifikace:
Síťové napětí 220V
Spotřeba nominální 4 W
Výstup 4,2 V DC, 300 mA
Hmotnost 0,2 kg

Náhradní čirá folie 
nalepitelná na celoobličejový 
štít AIRSHIELD PRO.

Celoobličejové masky Trend Maska celoobličejová Airshield Pro, APF20

Specifikace:
•  Min. / Max. proud vzduchu  150 / 210 l/min
•  Velikost hlavní čelenky 52-62 cm
•  Hladina hluku motoru 70 dB
•  Baterie 8 hodinová
•  Hmotnost  0,99 kg
•  Napětí 230V
•  Ochrana očí BS EN 166
•  Ochrana dýchacích cest (NPF50) BS EN 12941 THP2

Balení obsahuje: 
celoobličejovou masku, pár filtrů, 8 hodinový akumulátor, 
čirou folii na obličejový štít, nabíječku, kontrolní trubičku na 
stav čistoty filtrů, přepravní - skladovací tašku.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Maska Airshield 102-AIR/PRO/EUR 8 169 9 885

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Sada filtrů 102-AIR/P/1 922 1 116

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Čirá folie 10ks 102-AIR/P/3C 686 831

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Kolébka
na nabíječku 102-AIR/P/7 1 158 1 402

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Nabíječka 102-AIR/P/5/EURO 1 244 1 506

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Akumulátor 102-AIR/P/4 1 481 1 793

Respirátor FFP1

Filtrační polomaska se stupněm ochrany FFP1. Až 4 krát vyšší 
ochrana než je hraniční prahová hodnota MAK*. Ochrání 
Vás proti prachu vznikajícímu na stavbách, (vrtání, bourání  
betonu). Vyhovuje EN149: 2001 + A1: 2009 a CE

Respirátor FFP2 s ventilem

Filtrační polomaska se stupněm ochrany FFP2. Až 12 krát 
vyšší ochrana než je hraniční prahová hodnota MAK*. 
Ochrání Vás proti jemnému netoxickému prachu z broušení 
dřeva. Ventilový systém pro větší komfort při dlouhodobém 
použití. Vyhovuje EN149: 2001 + A1: 2009 a CE

Filtrační polomaska se stupněm ochrany FFP3. Až 50 krát 
vyšší ochrana než je hraniční prahová hodnota MAK*. 
Ochrání Vás proti jemnému rakovinutvornému prachu z 
broušení tvrdých dřevin. Ventilový systém pro větší komfort 
při dlouhodobém použití. Vyhovuje EN149: 2001 + A1: 2009 
a CE

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Respirátor FFP1 125-633532 23 28
Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Respirátor FFP2 125-282404 34 42
Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Respirátor FFP3 125-633895 47 57

Respirátor FFP3 s ventilem
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Uvex com4-fit špunty do uší 
-zátky s tkanicí, růžové 10 párů

Jednorázové zátkové chrániče sluchu com4-fit jsou 
vybavené moderním úchytem ve tvaru písmena X, který 
značně ulehčuje uchycení zátkového chrániče při jeho 
vytahovaní. Kromě toho snižuje tvar X tlak ve zvukovodu a 
tím pádem zvyšuje komfort nošení.
Díky kompaktnějšímu ergonomickému designu sedí zátkové 
chrániče uvex com4-fit dobře, i když jsou zvukovody menší. 
Com4-fit má uzavřený tvar, který zabraňuje tomu, aby do 
jeho povrchu pronikly cizí látky. Měkká pěna nabízí vysoký 
komfort i při dlouhém nošení chráničů. Dají se použít i při 
nižším hlukovém zatížení.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

10 párů 103-211200B 125 152

Ochrana sluchu Sluchátka, 22dB

Lehká sluchátka (158g) s 
pružným hlavovým páskem 
pro bezpečné uchycení. 
Vynikající útlum. Pro použití 

Sluchátka, 30dB

Kompaktní skládací sluchátka poskytují vysokou úroveň 
ochrany sluchu. Odpovídají normě EN352-1. Snížení hladiny 
hluku: SNR=30 H=34, M=28, L=19 dB.

Uvex 3 Sluchátka, modrá

Skládací mušlový  chránič sluchu poskytuje  díky 
vysoce jakostnímu ocelovému náhlavnímu oblouku a 
dvoubodovému zavěšení optimální ochranu a komfort 
nošení, obzvláště při dlouhodobém nošení.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Sluchátka 22dB 125-140858 120 146

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Sluchátka 30dB 125-633816 194 235

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Sluchátka 103-2500002 648 785

Při výrobě mušlových chráničů bylo dbáno 
na lehkost a malý objem.
Snížení hladiny hluku : SNR 31, H 34, M 29, L 21 dB

s křovinořezy, drtiči a elektro nářadím. Odpovídají normě 
EN352. Snížení hladiny hluku: SNR =22dB

www.jet.igm.cz


