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Ochrana očí

Špičkový model okuliarov UVEX s výmeniteľnými 
zorníkmi. Sú vybavené novým typom zakončenia nožičiek 
QuatroFLEX, špeciálnym plastom, ktorý je charakteristický 
mäkkosťou a vysokým komfortom nosenia. Polykarbonátový 
zorník je v prevedení optidur NC, odolný voči poškriabaniu, 
chemickým látkam, nepotivý. Je vymeniteľný, v niekoľkých 
verziách, čo výrazne znižuje prevádzkové náklady. Okuliare 
UVEX I-VO chránia proti odletujúcim, pevným časticiam, UV 
žiareniu a oslneniu slnkom.

Uvex I-VO Ochranné okuliare

Uvex ULTRASONIC Uzavrené 
okuliare, zorník číry, oranžovo-šedé

Najnovšia generácia uzavretých okuliarov. Vyznačujú sa 
vysokým komfortom nosenia a veľmi malou hmotnosťou. 
Výmenný zorník v 1.optickej triede z tvrdeného 
polykarbonátu. Povrstvenie zorníka s technológiou 
supravision HC-AF má vysokú odolnosť proti poškriabaniu 
a proti opoteniu. Okuliare chránia oči pred pôsobením 
UV žiarenia, nárazom častíc do rýchlosti 120 m / s, proti 
rozstreku tekutín a tekutého kovu. Panoramatický tvar, 
výborný posed na hlave, prichytenie pásikom. Špeciálny 
systém odvetrania.  
 
Unikátna technológia supravision HC-AF poskytuje 
extrémnu proti poškriabaniu na vonkajšku zorníku a 
proti oroseniu vnútri zorníka. 100% ochrana pred UV 
žiarením.  
 
Zorník: polykarbonát číry, UV 2-1,2.

Uvex CARBONVISION Uzavrené 
okuliare, zorník číry

Uvex carbonvision. Ultramoderné materiály a výrobné 
technológie viedli k vytvoreniu rámčekov s nízkou 
hmotnosťou a maximálnou mechanickou pevnosťou. Okrem 
toho ponúkajú okuliare carbonvision vysoký komfort nosenia.

•  Rámček vďaka obvodovej gume tesne priľahne k tvári 
a výborne sedí.  
•  Uzatvorené okuliare uvex-carbonvision patria medzi 
najľahšie na trhu, vážia iba 46 gramov.  
•  Najnovšie technológie povrstvenia supravision 
extreme poskytujú absolútnu nepotivosť. 
•  Okuliare chránia oči pred UV žiarením, nárazy častíc s 
energiou do 120 m/s a voči rozstreku kvapalín.  
•  UV 2-1,2 uvex supravision extreme.

Uvex Puzdro na okuliare so 
zipsom, uchytenie na opasok

Uvex Šnúrka k okuliarom čierna 
s UH koncovkami

Zapínanie na zips. Vodoodolné s uchytením na opasok. Univerzálna čierna šnúrka s UH koncovkami.

•  Mäkké konce postraníc aj nosníka Softflex.  
•  Odolnosť proti poškriabaniu z oboch strán.  
•  Dlhodobý nezahmlievací efekt.  
•  Antistatické.  
•  100% ochrana proti UV žiareniu.

Uvex i-3 Ochranné 
okuliare, protislnečné

Najnovší model špičkových okuliarov UVEX s ešte vyšším 
komfortom nosenia a bezpečnosti. Okuliare uvex i-3 majú 
ergonomickú opierku čela, mäkkú opierku nosa a mäkké 
zakončenie postraníc Flex-Zone. U postraníc možno navyše 
nastaviť uhol sklonu pre optimálny komfort. Konštrukcia 
okuliarov je bez obsahu kovov.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Zorník číry, modro-
oranžové 103-9160065 11,54 13,85

Protislnečné, čierno-
šedé 103-9160076 11,54 13,85

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Zorník číry, 
oranžovo-šedé 103-9302245 18,54 22,25

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Zorník číry 103-9307375 19,81 23,78

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Protislnečné, čierno-
šedé 103-9190281 12,66 15,20

Zorník číry, čierno-
šedé 103-9190175 13,04 15,65

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Puzdro na okuliare 103-9954500 9,08 10,90
Popis Kód € bez DPH € s DPH

Šnúrka k okuliarom 103-9959002 1,43 1,72

Ideálne pre použitie s dioptrickými okuliarmi. Rámček vďaka obvodovej gume tesne 
priľahne k tvári a výborne sedí.
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Produkty FFP1 FFP2 FFP3 APF20
Demolácia tehlových, kamenných a betónových stavieb X X X X

Papierový prach (tlačiarne) X X X X

Čistiace práce na budovách X X X X

Izolačné materiály (sklené vlákna) X X X

Kamenný prach X X X

rezanie, frézovanie, vŕtanie, ručné brúsenie dreva X X X

Živica a lepenie X X X

Chladiace kvapaliny (lisovanie, vŕtanie, obrábanie kovov) X X X

Priemysel / lesníctvo X X X

Triedenie odpadu, recyklácia (baktérie, prach) X X X

Azbest - krátkodobá práca X X

Pesticídový postrek (častice) X X

Práca s tvrdým drevom (dub, buk, tropické drevo) X X

Spaľovanie odpadu X X

Zváranie hliníkových materiálov X X

Ochranné postreky X X

Celá tabuľka použiteľnosti na www.uvex-safety.sk Ďalšie informácie k použiteľnosti filtračných polomasiek na vyžiadanie.

Porovnanie urovne ochrany filtrov ochranných pomôcok  
Porovnanie kvality ochrany respirátorov a ďalších systémov ochrany je cez nominálny ochranný faktor NPF (Nominal 
Protection Factor). NPF je obrátená hodnota celkového množstva prenikajúceho prachu (Total Invard Leakage) cez ochrannú 
pomôcku.  
Príklad:  
podľa EN 149 pre filter FFP3 je prípustný prienik 2% častíc, preto má NPF hodnotu 50; pre THP2 je prípustný prienik 0,5% 
prachových častíc, preto má NPF hodnotu 200.

Orientačná tabuľka stupňov ochrany podľa vykonávanej činnosti

Norma Popis Trieda NPF

EN 149 Filtračné polomasky proti časticiam

FFP1 4

FFP2 12,5

FFP3 50

EN 140 Polomaska s filtrami častíc

P1 4

P2 12

P3 50

EN 136 Celotvárová maska s filtrami častíc
P2 17

P3 1000

EN 12941 / EN 12942 Pretlakové systémy s filtrami
THP2 200

THP3 2000

Uvex silv-Air 7220 carbon 
Filtračná polomaska s ventilom  
FFP2, aktívne uhlie

•  Nový, optimálne tvarovaný dizajn
•  Jemný materiál na stranách pre pohodlné nosenie
•  Široký a jemný pásik pre komfortné a bezpečné uchytenie
•  Maska je vyrobená bez použitia kovových a plastových častí
•  Výdychový ventil redukuje teplo a vlhkosť v maske
•  Maska je kompatibilná s bezpečnostnými okuliarmi
•  Optimálne tvarovaná časť v oblasti nosa
•  Obsahuje aktívny uhlíkový filter proti pachom, výparom
a plynom pod prahovou hodnotou

Respirátor 
miskového tvaru 
s ventilom a 
filtračnou vrstvou 
z aktívneho uhlia 
- kategória FFP2.

Respirátory

Uvex silv-Air 8210 Filtračná 
polomaska skladacia s ventilom 
FFP2

•  Nový, optimálne tvarovaný dizajn.  
•  Jemný materiál na stranách pre pohodlné nosenie. 
•  Výdychový ventil redukuje teplo a vlhkosť v maske. 
•  Široký a jemný pásik pre komfortné a bezpečné 
uchytenie.  
•  Maska je kompatibilná s bezpečnostnými okuliarmi.  
•  Optimálne tvarovaná časť v oblasti nosa.

Skladací respirátor 
s výdychovým 
ventilčekom - 
kategória FFP2.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Filtračná polomaska 103-8708210 1,93 2,32

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Polomaska - stredná/veľká 102-STEALTH/ML 27,62 33,15
Polomaska - malá/stredná 102-STEALTH/SM 27,62 33,15
Sada filtrov, 2ks 102-STEALTH/1 11,66 14,00
Sada filtrov proti zápachu, 2ks 102-STEALTH/3 13,81 16,58

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Filtračná polomaska 103-8707220 3,81 4,58

ROZMERY 120 - 133 mm 133 - 146 mm 146 - 158 mm
128 - 138 mm stredná/veľká stredná/veľká stredná/veľká
118 - 128 mm malá/stredná stredná/veľká stredná/veľká
108 - 118 mm malá/stredná malá/stredná stredná/veľká

98 - 108 mm malá/stredná malá/stredná malá/stredná

•  Nízky odpor pri nádychu.  
•  Výdychový ventil zabraňuje zahmlievaniu alebo 
zaparovaniu okuliarov alebo iných ochranných 
pomôcok.  
•  Dvojitý zapuzdrený filter poskytuje 99.99% filtráciu 
častíc a aerosólov do veľkosti 0,3 mikrónu.  
•  Chráni pred vzdušnými časticami, olejovými aerosólmi, 
nástrekmi, zvarmi a výparmi.

Trend AIR Stealth APF20 
Filtračná polomaska 

Polomaska chráni užívateľa pred vzdušnými časticami, 
olejovými aerosólmi, hmlou, výparmi atď. Výdychový ventil 
smerujúci nadol na spodnej časti respirátora zabraňuje 
zahmlievaniu alebo zaparovaniu okuliarov alebo iných 
ochranných pomôcok. Ideálne pri obrábaní dreva alebo na 
stavbu. Ochranná mriežka, ktorá pokrýva 100 % povrchu 
masky chráni filtre pred zničením. Jednodielny popruh s 
rýchloupínaním pre uchytenie za krk a hlavu.

Balenie obsahuje:  
•  Polomasku  
•  Sadu filtrov  
•  Tašku na uschovanie polomasky
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Trend Sada filtrov pre masku Airshield Pro, 
2ks THP2 jemný filter

Trend Sada výmenná fólia 
pre masku Airshield Pro

Trend Akumulátor pre masku Airshield Pro, 8hodinový Trend Nabíjačka pre masku Airshield Pro, 220V Euro Trend Kolíska pre nabíjačku masky Airshield Pro

Ochrana dýchacích 
ciest BS EN 12941:1999, 
dýchacie prístroje, 
elektricky ovládané 
filtrovanie triedy THP2.

Pre použitie proti pevným časticiam. Filtruje efektívne 98 % 
škodlivín, ktoré môžu vzniknúť z obrábania dreva. Vhodné 
pre MDF. Špecifikácia: Filter typu THP2.

Špecifikácia batérie:  
Typ Ni-MH  
Napätie 3,6V - 3 článková  
Kapacita 3,5Ah  
Hmotnosť 0,19 kg

Celotvárová ochranná maska Airshield Pro je maska s vlastným ventilátorom, ktorá 
filtruje vzduch a privádza Vám pred tvár čistý filtrovaný vzduch, ktorý vytvára pretlak 
v maske a tým dokonale chráni Vašu tvár proti vniknutiu prachu a výparov. Je vhodná 
pre všetky typy prác v dielni ako brúsenie, frézovanie, rezanie, lakovanie, morenie. 
Zvlášť odporúčame pre spracovanie tvrdého a exotického dreva.

•  Kombinácia tvárového štítu s prilbou zvyšuje ochranu pred dráždivým prachom.  
•  Maska spĺňa prísnu Európsku normu BS EN 12941.  
•  Motor ventilátora je umiestnený mimo citlivú oblasť čela, čím znižuje hlučnosť.   
•  Maska má úchyty pre prídavné chrániče uší so stlmiteľnosťou 26 dB.   
•  Párové prevedenie filtrov s účinnosťou 98 % poskytne vynikajúcu ochranu.   
•  Maska obsahuje zvukovú signalizáciu slabého stavu batérie (zníženie účinnosti filtrácie).   
•  Ni-MH batéria vydrží až 8 hodín práce.

Pre použitie s Airshield Pre 
nabíjačku na batérie  
(102-AIR/P/5; 102-AIR/P/4). 
Ideálne pre nabíjanie jednej 
batérie, ak s druhou práve 
pracujete.

Špecifikácia:  
Sieťové napätie 220V  
Spotreba nominálna 4 W  
Výstup 4,2 V DC, 300 mA  
Hmotnosť 0,2 kg

Náhradná číra fólia 
nalepiteľná na celotvárový 
štít AIRSHIELD PRO.

Celotvárové masky Trend Maska celotvárová Airshield Pro, APF20

Špecifikácia:  
•  Min / Max. prúd vzduchu 150/210 l / min  
•  Veľkosť hlavnej čelenky 52-62 cm  
•  Hladina hluku motora 70 dB  
•  Batérie 8 hodinová  
•  Hmotnosť 0,99 kg 
•  Napätie 230V  
•  Ochrana očí BS EN 166  
•  Ochrana dýchacích ciest (NPF50) BS EN 12941 THP2

Balenie obsahuje:  
celotvárovú masku, pár filtrov, 8 hodinový akumulátor, čírou 
fóliu na tvárový štít, nabíjačku , kontrolnú trubičku na stav 
čistoty filtrov, prepravnú - skladovaciu tašku.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Maska Airshield 102-AIR/PRO/EUR 315,00 378,00

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Sada filtrov 102-AIR/P/1 35,47 42,57

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Číra fólia 10 ks 102-AIR/P/3C 26,39 31,67

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Kolíska pre nabíjačku 102-AIR/P/7 44,54 53,45

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Nabíjačka 102-AIR/P/5/EURO 47,85 57,42

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Akumulátor 102-AIR/P/4 56,97 68,37

Respirátor FFP1

Filtračná polomaska so stupňom ochrany FFP1. Až 4krát 
vyššia ochrana, než je hraničná prahová hodnota MAK*. 
Ochráni Vás voči prachu vznikajúcemu na stavbách (vŕtanie 
a búranie betónu). Vyhovuje EN149: 2001 + A1: 2009 a CE.

Respirátor FFP2 s ventilom

Filtračná polomaska so stupňom ochrany FFP2. Až 12-krát 
vyššia ochrana, než je hraničná prahová hodnota MAK*. 
Ochráni Vás proti jemnému netoxickému prachu z brúsenia 
dreva. Ventilový systém pre väčší komfort pri dlhodobom 
použití. Vyhovuje EN149: 2001 + A1: 2009 a CE.

Filtračná polomaska so stupňom ochrany FFP3. Až 50krát 
vyššia ochrana, než je hraničná prahová hodnota MAK*. 
Ochráni Vás voči jemnému rakovinotvornému prachu z 
brúsenia tvrdých drevín. Ventilový systém pre väčší komfort 
pri dlhodobom použití. Vyhovuje EN149: 2001 + A1: 2009 
a CE.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Respirátor FFP1 125-633532 0,89 1,07
Popis Kód € bez DPH € s DPH

Respirátor FFP2 125-282404 1,31 1,58
Popis Kód € bez DPH € s DPH

Respirátor FFP3 125-633895 1,81 2,18

Respirátor FFP3 s ventilom
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Uvex com4-fit Štople do uší - zátky 
so šnúrkou, ružové 10 párov

Jednorazové zátkové chrániče sluchu com4-fit sú vybavené 
moderným úchytom v tvare písmena X, ktorý značne 
uľahčuje uchytenie zátkového chrániča pri jeho vyťahovaní. 
Okrem toho znižuje tvar X tlak vo zvukovode a tým 
pádom zvyšuje komfort nosenia. Vďaka kompaktnejšiemu 
ergonomickému dizajnu sedí zátkové chrániče uvex 
com4-fit dobre, aj keď sú zvukovody menšie. Com4-fit má 
uzavretý tvar, ktorý zabraňuje tomu, aby do jeho povrchu 
prenikli cudzie látky. Mäkká pena ponúka vysoký komfort 
aj pri dlhom nosení chráničov. Dajú sa použiť aj pri nižšom 
hlukovom zaťažení.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

10 párov 103-211200B 4,81 5,78

Ochrana sluchu Slúchadlá, 22dB

Ľahké slúchadlá (158 g) s 
pružným hlavovým pásikom 
pre bezpečné uchytenie. 
Vynikajúce stlmenie. 

Slúchadlá, 30dB

Kompaktné skladacie slúchadlá poskytujú vysokú úroveň 
ochrany sluchu. Odpovedajú norme EN352-1. Zníženie 
hladiny hluku: SNR=30 H=34, M=28, L=19 dB.

Uvex 3 Slúchadlá, modré

Skladací mušľový chránič sluchu poskytuje vďaka akostnému 
oceľovému náhlavnému oblúku a dvojbodovému zaveseniu 
optimálnu ochranu a komfort nosenia, obzvlášť pri 
dlhodobom nosení.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Slúchadlá 22dB 125-140858 4,62 5,55

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Slúchadlá 30dB 125-633816 7,47 8,97

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Slúchadlá 103-2500002 24,93 29,92

Pri výrobe mušľových chráničov sa dbalo na ľahkosť a malý 
objem. Zníženie hladiny hluku: SNR 31, H 34, M 29, L 21 dB

Pre použitie s krovinorezami, drvičmi a elektronáradím. 
Odpovedajú norme EN352. Zníženie hladiny hluku: SNR = 22dB

www.jet.igm.sk


