
Munkavédelmi lábbelik
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Innovatív lábvédelem. Mérhetően kényelmesebb viselet.
Az uvex i-gonomics maximális funkcionalitást és első osztályú kényelmet biztosít: Az innovatív termékrendszer tökéletesen 
alkalmazkodik az ember külső megjelenéséhez. Kiválóan vezeti el a nedvességet, könnyű, és optimális klímaszabályozás 
jellemzi. A munkavédelmi cipőben észrevehetően kényelmesebb az állás és a séta – egész nap.

Sportos külső – észrevehetően kényelmesebb talp alatti rész  
A modern uvex 1 sport munkavédelmi cipő nemcsak jól néz ki, de első osztályú 
kényelem is jellemzi. Mindezt többek között az újonnan kifejlesztett kaptafa és a 
rendkívül jól szellőző, modern alapanyag biztosítja – teljesen új, laza és kényel-
mes viselet.

uvex i-gonomics

uvex 1 sport
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A tehermentesítési indexet három indexér-
ték (IV) átlagából számítják ki: az erő, a súly 
és a hőmérséklet, és az értéke 0 (= rossz) 
és 5 (= kitűnő) között lehet.

súly 4,2 
A könnyed érzésnek köszönhetően később fárad el

• Vizsgálati módszer: 
A cipő tömegének lemérése a talpbetéttel együtt

• Vizsgálati eredmény: 
Tömeg = 475 g 

4,30 erő 4,1 
Kisebb feszülés, kényelmesebb
talp alatti rész

• Vizsgálati módszer: Hajlítási me-
revség a talppárna környékén 

• Vizsgálati eredmény: 
Erőkifejtés = 11 N

klíma 4,6
Kevesebb izzadás a kiváló
cipőklímáért 

• Vizsgálati módszer: 
Vízgőzáteresztés a szárrésznél

• Vizsgálati eredmény: 
Szellőzés = 11,00 mg/(cm²h) 

Relief Index

0

650 g

5

440 g

0

30 N

5

7 N

0

0 mg/(cm2h)

5

12 mg/(cm2h)
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Munkavédelmi lábbelik
Piktogramok áttekintése

Az uvex climazone innovatív hőmérséklet-szabályozása tetőtől talpig terjed. A 
termékek fejlesztésénél alkalmazott, kutatásokon nyugvó szaktudás és az intelli-
gens anyagok és technológiák alkalmazása eredményezi ezt az egyedülálló, klí-
maoptimalizált termékcsaládot, amelyben munkavédelmi cipők is megtalálhatók. 
Részletek: 259. oldal.

Az ESD az elektrosztatikus energia kontrollált kisülését jelöli, amely kárt tehet az 
elektronikus alkatrészekben, ha az energia szabadon sül ki, vagy robbanáshoz 
vezethet. Az ESD-szimbólummal ellátott munkavédelmi cipők megfelelnek az ESD- 
előírásoknak, és kevesebb mint 35 megaohmos átmeneti ellenállással rendelkeznek. 
Részletes magyarázatért lásd: 262. oldal.

Bizonyos anyagok, pl. a szilikon, a lágyítószerek és hasonló vegyi anyagok gátol-
hatják a lakkok tapadását a felületekre. Az ezzel a szimbólummal jelölt lábbelik 
talpának anyaga az autóiparban elfogadott vizsgálatokon esett át és megfelelő-
nek bizonyult. 

uvex xenova® rendszer
Az uvex xenova® rendszer egy átfogó, teljesen fémmentes lábvédelmi rendszer a 
munkavédelmi cipőkben. 
Az uvex xenova® orrmerevítő legújabb generációja: a fémmentes kapli tökélete-
sen illeszkedik, nyomáspontok nélkül. Ez megnöveli a kényelmet térdelés és aka-
dályokon való átkelés esetén.
uvex xenova® szúrásálló középtalp: a fémmentes, rugalmas, szúrásoknak ellen-
álló xenova® középtalp pontosan illeszkedik a talpbetét méreteihez. A talprész 
100%-át befedi és véd a hideg ellen, ami növeli a komfortérzetet.

uvex medicare
Az uvex medicare jelzés a minősített ortopéd kialakítású cipőket jelöli a német 
munkavédelmi intézet (DGUV) 112-191-es előírásának és/vagy az osztrák 
ÖNORM Z 1259-nek megfelelően.

uvex férfi és női kaptafák
Hogy a férfiaknak és a nőknek is megfelelő illeszkedést tudjunk nyújtani, a 
nemeknek megfelelő kaptafákat használunk. Az ilyen szimbólumokkal ellátott 
munkavédelmi cipőket 35–40-es méretben gyártjuk, a női láb kontúrját követő 
kaptafát alapul véve.



259

 uvex climazone
Innovatív hőmérséklet-szabályozás

A munkavédelmi termékek hőmérséklet-szabályozásának 
javítása érdekében minden releváns tényezőt elemezni kell, 
majd hatásukat meg kell vizsgálni és meg kell érteni. 

Az uvex már régóta kutatja a hőmérséklet-szabályozást. A 
neves intézményekkel folytatott együttműködés – mint a PFI 
(Pirmasens Kutató- és minősítő intézet), a kaiserslauterni 
műszaki főiskola vagy a Hohenstein intézet – olyan vizsgálati 
módszerek és eszközök kifejlesztését eredményezte, 
 amelyek lehetővé tették a hőmérséklet-szabályozás jellem-
zőinek átfogó és bizonyítottan bevált mérését. 

Melege van, vagy fázik a lába? Kellemetlen az erős izzadás? 
A munkavédelmi cipőknél különösen fontos a hatékony hő-
mérséklet-szabályozás. 

Érezhető kényelem az uvex climazone-nal:
• Az egyéni testhőmérséklet szabályozása
• Hosszan tartó jó közérzettel végzett munka
• Tartósabb teljesítmény
•  Optimális kényelem minden helyzetben

Intenzív fizikai tevékenység esetén lábunk egy teljes 
pohárnyi izzadságot is megtermelhet egy nap.
Az uvex climazone segítségével ez a mennyiség távozik, 
így csökken a vízhólyagok, gombás fertőzések vagy enyhe 
kihűlés okozta kényelmetlenség, és a lábbeli és a zokni 
megsérülésének esélye.

Kutatási és technológiai
partnereink

A katalógusban minden olyan terméket az uvex 
climazone szimbólummal jelölünk, amely rendelkezik 
az innovatív klímaszabályozási jellemzőkkel.

Az uvex climazone innovatív hőmérséklet-sza-
bályozása tetőtől talpig terjed. A termékek fej-
lesztésénél alkalmazott, kutatásokon nyugvó 
szaktudás és az intelligens anyagok és tech-
nológiák alkalmazása eredményezi ezt az 
egyedülálló, klímaoptimalizált termékcsaládot.

KUTATÁS ÉS
FEJLESZTÉS

TANÁCSADÁS

ANYAGOK TERMELÉS

TERMÉKKONCEPCIÓK
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Munkavédelmi lábbelik
Szabványok · Jelölések

Alapvető és kiegészítő követelmények és kategóriák, pl. bőrcipők esetén Munkavédelmi lábbelik
EN ISO 20345

Munkacipők
EN ISO 20347

A cipők alapvető követelményei és az orrmerevítő ütésállósága SB
200 joule

OB
Nincs követelmény

Kiegészítő követelmények:
Zárt sarok
Antisztatikus
Energiaelnyelő sarokrész
Üzemanyag-állóság

S1 O1
(üzemanyag-állóság nélkül)

Kiegészítő követelmények: lásd mint fent, plusz vízáteresztés és vízelvezetés S2 O2

Kiegészítő követelmények: lásd mint fent, plusz
Áthatolással szembeni ellenállás*
Bordázott járótalp

S3 O3

Alapvető és kiegészítő követelmények és kategóriák, pl. PVC-ből vagy PU-ból ké-
szült cipők esetén

A cipők alapvető követelményei és az orrmerevítő ütésállósága SB
200 joule

OB
Nincs követelmény

Kiegészítő követelmények:
Antisztatikus
Energiaelnyelő sarokrész
Üzemanyag-állóság
Áthatolással szembeni ellenállás*
Bordázott járótalp

S5 O5

Az adott cipő kiválasztása a foglalkozási kockázat típusától függ. Mint minden lábbeli esetén, további követelmények is fennállhatnak (pl. hő vagy 
hideg elleni szigetelés, átszúrás elleni védelem vagy ESD-n keresztüli elektromos ellenállás). Ezeket a cipőket azután ennek megfelelően jelöljük.
Az összes alapvető kiegészítő követelmény tesztelésére vonatkozó alapelveket az EN�ISO�20344 szabvány határozza meg.

CE-szimbólum

Méret

Cikkszám

Gyártás dátuma

Gyártó azonosítója 

Gyártó típusmegjelölése

Európai szabvány száma

Jelölések

Ipari felhasználásra készített cipők jelölése

Az alábbi három követelmény közül egynek teljesülni kell, és a cipőn jelezni kell.

Címke Vizsgált jellemzők Vizsgálati körülmények Súrlódási együttható

SRA Csúszásgátló képesség kerámiacsempés padlón nátrium- 
lauril-szulfát (SLS) oldattal

Sarok előrecsúszása
Előrecsúszás egyenes felületen

Legalább 0,28
Legalább 0,32

SRB Csúszásgátlás acélpadlón glicerinnel Sarok előrecsúszása
Előrecsúszás egyenes felületen Legalább 0,13

Legalább 0,18

SRC Csúszásgátló képesség kerámiacsempés padlón nátrium-
lauril-szulfát (SLS) oldattal és acélpadlón glicerinnel

Magában foglalja az a. és b. pont alatti 
vizsgálati feltételeket

Védelmi szint jelölése
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Munkavédelmi lábbelik
Szabványok · Jelölések

Kiegészítő követelmények különleges alkalmazási területekre, 
a megfelelő szimbólumokkal

JELZÉS LEFEDETT KOCKÁZAT EN ISO 20345 EN ISO 20347

SB S1 S2 S3 S5 OB O1 O2 O3

– Alapvető

P Áthatolással szembeni ellenállás*

A Antisztatikus lábbeli

E A sarok energiaelnyelése

HI Meleggel szembeni szigetelés

CI Hideggel szembeni szigetelés

WRU Vízálló felsőrész

HRO Járótalp hőellenállása (+300 °C/min)

WR Vízálló lábbeli

M Lábfejvédelem

FO Olajjal és benzinnel szembeni ellenállás

*Áthatolással szembeni ellenállás
Figyelem: Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a lábbeli szúrásállóságát labo-
ratóriumban teszteltük egy 4,5 mm átmérőjű szög használatával, 1100 N 
erővel. Nagyobb erőhatás vagy kisebb átmérőjű tárgy növeli az átszúrás 
kockázatát. Ilyen körülmények között alternatív megelőző intézkedések-
re lehet szükség.
Jelenleg két szúrásálló betét érhető el a munkavédelmi lábbelikhez. 
Ezek fémből készült vagy fémmentes anyagok. Mindkét anyag eleget 
tesz a cipőn jelölt átszúrás elleni szabványoknak, de mindegyiknek meg-
vannak a maga előnyei és hátrányai, melyek a következők:

Fém: Kevésbé lényeges, hogy milyen alakú éles tárgy/veszély (pl.: átmé-
rő, alak, élesség) érinti. A cipőgyártás korlátai miatt nem az egész talp-
felület fedett.
Fémmentes: Könnyebb, rugalmasabb, nagyobb talpfelületet fed le, de 
jobban befolyásolja, hogy milyen alakú éles tárgy/veszély (pl.: átmérő, 
alak, élesség) érinti.
A szúrásálló betétekkel kapcsolatos információkért forduljon a gyártó-
hoz vagy a beszállítóhoz az útmutatóban megadottak szerint.

Teljesíti a megadott követelményeket A követelmény teljesülhet, de nincs előírva
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Munkavédelmi lábbelik
 ESD

Elektrosztatika
Az elektrosztatikus kisülés elleni védelem egyre fontosabb 
szerepet játszik az iparban: egyre több munkavállaló dolgo-
zik elektrosztatikus feltöltődésre érzékeny munkafolyama-
tokban, illetve feltöltődésre érzékeny anyagokkal, tárgyak-
kal. Ezeken a munkahelyeken gyakran felmerül az elektrosz-
tatikus feltöltődés ellen védelmet nyújtó munkavédelmi láb-
belik rendszeres használatának igénye.

A különböző mérési eljárásoktól függetlenül az átmeneti el-
lenállásnak 100 kiloohm (1,0 × 105 ohm) és 35 megaohm 
(3,5 × 107 ohm) közötti tartományban kell mozognia ahhoz, 
hogy a különböző vonatkozó szabványok (pl. EN�ISO�20345, 
EN�61340) követelményei teljesüljenek.

Az ESD-tanúsítvánnyal rendelkező termékeink mindegyikét 
ESD-szimbólummal jelöljük a katalógusban.

A termékek megfelelnek a veszélyes anyagokra vonatkozó 
német műszaki szabályozás (TRGS) vezetőképes lábbelik-
kel kapcsolatos, 727. pontjának: „Elektrosztatikus töltések 
által okozott begyulladás kockázatának elkerülése”.

1 × 105 Ω ≤ R ≤ 1 × 109 Ω
(100 kiloohm–1 gigaohm) 

Elektrosztatikus feltöltődés ellen védelmet nyújtó 
lábbelik az EN�61340-4-3 szerint

1 × 10⁵ Ω ≤ R ≤ 1 × 108 Ω
(100 kiloohm–100 megaohm)

Kis ellenállás (vezető)

Fajlagos ellenállás

Nagy ellenállás (szigetelő)Antisztatikus az EN�ISO�20345 szerint

R > 1 × 10⁹ Ω (1 gigaohm)R < 1 × 10⁵ Ω (100 kiloohm) R < 3,5 × 10⁷ Ω (35 megaohm)

ESD az EN�61340-5-1 szerint

R = elektromos ellenállás
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Munkavédelmi lábbelik
uvex többféle szélesség rendszer

uvex többféle szélesség rendszer
A többféle szélesség rendszer 
részeként egy adott stílusú lábbeli 
egy�mérete többféle szélességben is 
kapható. A szélességet a láb 
legszélesebb pontján mérjük. A nagy- 
és a kislábujj ízülete által alkotott 
körméretet mérjük le, de magának a 
lábnak az e két pont között mért 
konkrét szélessége is alapul vehető 
(lásd a képen).
 
A méretek beosztását és az ezekhez 
tartozó értékeket az alábbi táblázatban 
találja (a mért méretek mm-ben 
értendők):

uvex-cikkszám Szélesség Tanúsítvány Méretintervallum

XXXX.1 10

EN ISO 20345: 2011 S1 
P vagy S3

Modell szerint

XXXX.2 11 (standard)

XXXX.3 12

XXXX.4 14

XXXX.7 10

EN ISO 20345: 2011 S1 
vagy S2

XXXX.8 11 (standard)

XXXX.9 12

XXXX.0 14

  Esetleges kérdéseivel forduljon 
az uvex ügyfélszolgálatához a 
safety@uvex.de e-mail-címen.

A nagylábujj ízülete

A lábfej anatómiai körmérete

A kislábujj ízülete

uvex cipőméret Lábfejhossz 10-es szélesség 11-es szélesség (standard) 12-es szélesség 14-es szélesség

Körméret Körméret Körméret Körméret

35 217 216,5 222,5 228,5 240,5

36 225 221 227 233 245

37 232 225,5 231,5 237,5 249,5

38 240 230 236 242 254

39 247 234,5 240,5 246,5 258,5

40 255 239 245 251 263

41 262 243,5 249,5 255,5 267,5

42 270 248 254 260 272

43 277 252,5 258,5 264,5 276,5

44 285 257 263 269 281

45 292 261,5 267,5 273,5 285,5

46 300 266 272 278 290

47 307 270,5 276,5 282,5 294,5

48 315 275 281 287 299

49 322 279,5 285,5 291,5 303,5

50 330 284 290 296 308

51 337 288,5 294,5 300,5 312,5

52 345 293 299 305 317

A lábhossz alapján kikereshető a meg-
felelő szélesség. A különféle szélessé-
geket a következő uvex-cikkszámokhoz 
rendeltük hozzá:

Minden méret mm-ben értendő.
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uvex 1 sport
Formás. Atletikus.

A sportos megjelenés és a kifinomult 
funkcionalitás találkozása: Az uvex 1 sport 
fiatalos, stílusos és első osztályú kénye-
lemmel van felszerelve könnyű kivitelezé-
sének, klímaoptimalizált, modern anyagá-
nak és ergonomikus alakú járótalpának 
köszönhetően. 

uvex 1 sport – ideális társ a munkában és 
a mindennapokban.

Szellőző felsőrész
A szellőző, hálós felsőrész opti-
mális klímakontrollt nyújt. Az 
uvex�1 sport nevéhez hű sportos 
megjelenése növeli a munkavé-
delmi lábbelik elfogadottságát.

uvex 1 sport talp
• Ergonomikus kivitelezésű járótalp: dupla sűrűségű 
poliuretán kis igénybevételű munkákhoz

• Rendkívül kényelmes talp alatti rész
• Általánosan használatra majdnem minden felületen
• Kiváló csúszásgátló tulajdonság (SRC)

• Kopásálló
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás 
< 35 megaohm

• Mentes a festékek tapadását gátló anyagoktól

SPORTY. 
 YOUTHFUL.
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Munkavédelmi lábbelik
uvex 1 sport

uvex 1 sport · Cipő S1 SRC/S3 SRC
Általános jellemzők: 
• Modern, ultrakönnyű és rugalmas S1 és S3 munkavédelmi cipők
• Ideális krómallergia esetén, mert szintetikus anyagokból készült
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását 
gátló anyagoktól mentes 

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: kevesebb mint 35 megaohmos
átmeneti ellenállás

• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anató-
miai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs

• Ergonomikus kivitelezésű járótalp: csúszásgátló, dupla sűrűségű poliu-
retán

• Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb biztonsági szabványoknak 
megfelelően; a cipő rugalmasságát nem rontja (S3 cipő)

Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klíma-
optimalizált, szellőző anyagnak köszönhetően

• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely modern anyagokból ké-
szült a nyomáspontok elkerülése érdekében

• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső ré-
sze körül

• A szár és a nyelvrész puha, párnázott
• A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek

Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

uvex 1 sport Cipő S3 SRC Cipő S1 SRC
Cikkszám 6596.1 6596.2 6596.3 6596.4 6598.7 6598.8 6598.9 6598.0
Szélesség 10 11 12 14 10 11 12 14
Szabvány EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőrész mikrovelúr textil
Bélés distance mesh hálós bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52

6596.1
6596.2
6596.3
6596.4

6598.7
6598.8
6598.9
6598.0
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uvex 1 – a teljesítmény újraértelmezése

Könnyű szerkezet.
Kisebb megterhelés.

Lemondás nélkül. A kisebb tömeg 
csökkenti a terhelést és az azzal 
együtt járó kopást, valamint a sé-
rülésveszélyt. Ez egyértelműen 
látszik az uvex 1 munkavédelmi ci-
pőnél alkalmazott könnyű szerke-
zetből. Kategóriáján belül a leg-
könnyebb uvex cipőként az uvex 1 
kb. 100 grammal könnyebb, mint a 
nagy sikerű uvex motion style. 

100%-kal jobb ütéselnyelés.
Kényelem 3 dimenzióban.

Az uvex 1 többrétegű energia-
elnyelő rendszer kétrétegű uvex 1 
PU járótalppal és kényelmes talp-
betéttel garantálja az optimális 
ütéselnyelést a talp elülső részén 
és a saroknál, ezzel is kímélve a 
csont- és izomrendszert. Az ener-
giaelnyelés 100%-kal több a sa-
roknál, mint amit az EN�ISO�20345 
szabvány előír. Tiszta kényelem já-
rás közben.

Kiemelkedő rugalmasság.
Optimális kényelem.

A járótalp ergonomikus kialakítása 
segíti a talp természetes gördülését 
és a láb rugalmasságát.

Kiemelkedő stabilitás.
Megbízható tartás és biztonság.

A folyamatos stabilitás alapvető a 
biztonságos, balesetmentes mun-
kavégzéshez. A kívülről látható, 
talpba integrált sarokmerevítő 
gondoskodik a stabilitásról és az 
oldalirányú ütésvédelemről. Az 
„x-tended” support modell még 
nagyobb oldalirányú stabilitást és 
védelmet nyújt a boka kibicsaklá-
sa, valamint az ütések ellen. Mind-
két talpváltozat gondoskodik a 
megfelelő stabilitásról, a rugal-
masság korlátozása nélkül.

uvex monoskin felsőrész.
Nyomásmentes, kényelmes 
illeszkedés.

A teljesen fémmentes uvex mono-
skin felsőrész csúcstechnológiás 
mikroszálas szövetből készült, ami 
a nyomáspontok elkerülésével 
rendkívüli kényelmet nyújt; a gya-
korlatilag varratmentes kialakítás-
nak köszönhetően a termék élet-
tartama is növekszik.

Ideális formatervezés az ízületeknél 
az optimális torzió és rugalmasság 
érdekében.

Szegmentált illesztés, 
hogy a létrán is biztonság-
ban legyen.

Öntisztító, csúszásgátlásra opti-
malizált talpminta (SRC-jelölés).

A rotációs kör tehermentesíti az 
ízületeket gyors forduláskor.

A rendkívül kopásálló TPU részek gon-
doskodnak a biztonságos lépésről és a 
talp gördüléséről, ami segít megelőzni 
a baleseteket.

1
2
3
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*korábban BGR 191    **a kiválasztott modelleknél    ***textil felsőrész esetén

Az OEKO-TEX® Standard 100 vizsgálati feltételeiről a következő oldalon találhat részletes tájékoztatást: uvex-safety.com/certificates.

Anatómiai kialakítás az optimális 
kényelem és illeszkedés érdekében.

• Rugalmas, többféle szélességű 
rendszer a megbízható tartásért 
és kényelemért

• A rugalmas uvex többféle széles-
ségű rendszer 10–14-es** szélessé-
gekkel optimális illeszkedést nyújt

• Egyénileg állítható gyorsfűzőrend-
szer (IAS)**

• Anatómiai kialakítású orrmerevítő 
a teljes biztonságért

• Az uvex 1 modelleket 35–40-es 
méretben kifejezetten a női láb 
kontúrját követő, speciális kaptafa 
alapján készítettük

uvex climazone standard.
Tökéletes hőmérséklet.

A nagyobb szellőzőnyílások, a 
rendkívül jól szellőző, modern 
mikrovelúr felsőrész és a distan-
ce mesh hálós bélés, valamint 
az izzadságelvezető, kényelmes 
talpbetét megakadályozza a 
cipő túlzott felmelegedését és 
csökkenti az izzadás mértékét.

100%-ig fémmentes

Ortopédiai megoldások 
a német DGUV 112-191 
és az osztrák ÖNORM 
Z1259 szerint.

Az uvex 1 munkavédelmi lábbelik segítik az emberi 
testet természetes mozgása közben, csökkentve 
a terhelést és feszülést, ugyanakkor növelve a 
kényelmet.
A legújabb fiziológiai kutatási eredmények és a 
modern technológia segítségével folyamatosan 
fejlesztjük termékeinket, ezzel biztosítva a maxi-
mális teljesítményt és a mérhető előnyöket.

***

14121110
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Munkavédelmi lábbelik
 uvex 1

uvex 1 · Cipő S3 SRC
Általános jellemzők: 
• Pehelykönnyű, sokoldalú S3 munkavédelmi cipő
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását 
gátló  anyagoktól mentes 

• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipő-
fűzők szintén mellékelve

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 
35�megaohm

• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anató-
miai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs

• Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb biztonsági szabványoknak 
megfelelően; a cipő rugalmasságát nem rontja

• Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely csúszásgátló, dupla sűrűségű 
poliuretánból készült

Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klíma-
optimalizált, szellőző anyagnak köszönhetően

• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely különösen puha marha-
bőrből készült a nyomáspontok elkerülése érdekében

• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső ré-
sze körül

• A szár és a porvédő nyelvrész puha, párnázott
• A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek

Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

uvex 1 Cipő S3 SRC
Cikkszám 8553.1 8553.2 8553.3 8553.4
Szélesség 10 11 12 14
Szabvány EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Felsőrész vízálló, puha teljes barkás bőr
Bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 35–52 35–52 35–52 35–52

8553.1
8553.2
8553.3
8553.4
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Munkavédelmi lábbelik
uvex 1

uvex 1 · Fűzős bakancs S3 SRC
Általános jellemzők: 
• pehelykönnyű, sokoldalú S3 munkavédelmi bakancs
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását 
gátló anyagoktól mentes

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 
35�megaohm

• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anató-
miai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs

• Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb biztonsági szabványoknak 
megfelelően; a bakancs rugalmasságát nem rontja

• Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely csúszásgátló, dupla sűrűségű 
poliuretánból készült

Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klíma-
optimalizált, szellőző anyagnak köszönhetően

• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely különösen puha marha-
bőrből készült a nyomáspontok elkerülése érdekében

• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső ré-
sze körül

• A szár és a porvédő nyelvrész puha, párnázott
• A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek

Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

uvex 1 Fűzős bakancs S3 SRC
Cikkszám 8554.1 8554.2 8554.3 8554.4
Szélesség 10 11 12 14
Szabvány EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Felsőrész vízálló, puha teljes barkás bőr
Bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 35–52 35–52 35–52 35–52

8554.1
8554.2
8554.3
8554.4
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Munkavédelmi lábbelik
 uvex 1

uvex 1 · Szandál S1 SRC · Cipő, perforált S1 SRC
Általános jellemzők:
• Ultrakönnyű, sokoldalú S1 munkavédelmi szandál és perforált munka-
védelmi cipő

• Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását 
gátló anyagoktól mentes 

• Két állítható tépőzár (szandál) vagy elasztikus cipőfűző a gyors, egyéni 
igazíthatóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve (cipő)

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 
35�megaohm

• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anató-
miai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs

• Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely csúszásgátló, dupla sűrűségű 
poliuretánból készült

Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klíma-
optimalizált, szellőző anyagnak köszönhetően

• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely modern mikrovelúrból 
 készült a nyomáspontok elkerülése érdekében

• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső ré-
sze körül

• A szár és a nyelvrész puha, párnázott
• A 35–40-es mérete k női kaptafa alapján készültek

Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

uvex 1 Szandál S1 SRC
Cikkszám 8542.7 8542.8 8542.9 8542.0
Szélesség 10 11 12 14
Szabvány EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőrész mikrovelúr
Bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 35–52 35–52 35–52 35–52

uvex 1 Cipő, perforált S1 SRC
Cikkszám 8543.7 8543.8 8543.9 8543.0
Szélesség 10 11 12 14
Szabvány EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőrész mikrovelúr
Bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 35–52 35–52 35–52 35–52

8542.7
8542.8
8542.9
8542.0

8543.7
8543.8
8543.9
8543.0
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Munkavédelmi lábbelik
uvex 1

uvex 1 · Cipő S2 SRC · Fűzős bakancs S2 SRC
Általános jellemzők: 
• Ultrakönnyű, sokoldalú S2 munkavédelmi cipő/bakancs
• Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását 
gátló anyagoktól mentes 

• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipő-
fűzők szintén mellékelve (cipő)

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 
35�megaohm

• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anató-
miai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs

• Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely csúszásgátló, dupla sűrűségű 
poliuretánból készült

Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klíma-
optimalizált, szellőző anyagnak köszönhetően

• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely modern mikrovelúrból 
 készült a nyomáspontok elkerülése érdekében

• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső ré-
sze körül

• A szár és a porvédő nyelvrész puha, párnázott
• A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek

Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

uvex 1 Cipő S2 SRC
Cikkszám 8544.7 8544.8 8544.9 8544.0
Szélesség 10 11 12 14
Szabvány EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Felsőrész mikrovelúr
Bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 35–52 35–52 35–52 35–52

uvex 1 Fűzős bakancs S2 SRC
Cikkszám 8545.7 8545.8 8545.9 8545.0
Szélesség 10 11 12 14
Szabvány EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Felsőrész mikrovelúr
Bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 35–52 35–52 35–52 35–52

8544.7
8544.8
8544.9
8544.0

8545.7
8545.8
8545.9
8545.0
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Munkavédelmi lábbelik
uvex 1

uvex 1 · Szandál S1 SRC · Cipő S2 SRC
Általános jellemzők:
• Ultrakönnyű, sokoldalú S1 munkavédelmi szandál vagy S2 munkavédel-
mi cipő

• Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását 
gátló anyagoktól mentes 

• Két állítható tépőzár (szandál)

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 
35 �megaohm

• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anató-
miai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs

• Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely csúszásgátló, dupla sűrűségű 
poliuretánból készült

Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klíma-
optimalizált, perforált szellőző anyagnak köszönhetően (csak szandál)

• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely modern mikrovelúrból 
 készült a nyomáspontok elkerülése érdekében

• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső ré-
sze körül

• A szár és a nyelvrész (szandál) vagy a szár és a porvédő nyelvrész 
(cipő) puha, párnázott

• A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek

Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

uvex 1 Szandál S1 SRC
Cikkszám 8530.7 8530.8 8530.9
Szélesség 10 11 12
Szabvány EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőrész mikrovelúr
Bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 35–52 35–52 35–52

uvex 1 Cipő S2 SRC
Cikkszám 8534.7 8534.8 8534.9 8534.0
Szélesség 10 11 12 14
Szabvány EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Felsőrész mikrovelúr
Bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 35–52 35–52 35–52 35–52

8534.7
8534.8
8534.9
8534.0

8530.7
8530.8
8530.9
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Munkavédelmi lábbelik
uvex 1

uvex 1 · Cipő, perforált S1 SRC · Fűzős bakancs, perforált S1 SRC
Általános jellemzők: 
• Ultrakönnyű, sokoldalú, perforált S1 munkavédelmi cipő vagy bakancs
• Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását 
gátló anyagoktól mentes 

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 
35�megaohm

• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anató-
miai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs

• Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely csúszásgátló, dupla sűrűségű 
poliuretánból készült

Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klíma-
optimalizált, perforált, szellőző anyagnak köszönhetően

• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely modern mikrovelúrból 
 készült a nyomáspontok elkerülése érdekében

• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső ré-
sze körül

• A szár és a nyelvrész puha, párnázott 
• A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek

Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

uvex 1 Cipő, perforált S1 SRC
Cikkszám 8531.7 8531.8 8531.9 8531.0
Szélesség 10 11 12 14
Szabvány EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőrész mikrovelúr
Bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 35–52 35–52 35–52 35–52

uvex 1 Fűzős bakancs, perforált S1 SRC
Cikkszám 8532.7 8532.8 8532.9 8532.0
Szélesség 10 11 12 14
Szabvány EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőrész mikrovelúr
Bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 35–52 35–52 35–52 35–52

8531.7
8531.8
8531.9
8531.0

8532.7
8532.8
8532.9
8532.0
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Munkavédelmi lábbelik
uvex 1

uvex 1 · Cipő, perforált S1 SRC · Fűzős bakancs, perforált S1 SRC
Általános jellemzők:
• Ultrakönnyű, sokoldalú, perforált S1 munkavédelmi cipő vagy bakancs
• Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását 
gátló anyagoktól mentes 

• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipő-
fűzők szintén mellékelve (cipő)

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás
kevesebb mint 35 megaohm

• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anató-
miai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs

• Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely csúszásgátló, dupla sűrűségű 
poliuretánból készült

Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klíma-
optimalizált, perforált, szellőző anyagnak köszönhetően

• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely modern mikrovelúrból 
 készült a nyomáspontok elkerülése érdekében

• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső ré-
sze körül

• A szár és a nyelvrész puha, párnázott
• A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek

Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

uvex 1 Cipő, perforált S1 SRC Fűzős bakancs, perforált S1 SRC
Cikkszám 8546.7 8546.8 8546.9 8547.7 8547.8 8547.9
Szélesség 10 11 12 10 11 12
Szabvány EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőrész mikrovelúr mikrovelúr
Bélés distance mesh hálós bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52

8546.7
8546.8
8546.9

8547.7
8547.8
8547.9
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Munkavédelmi lábbelik
uvex 1 x-tended support

uvex 1 x-tended support · Cipő S1 SRC
Általános jellemzők: 
• Ultrakönnyű, sokoldalú, perforált S1 munkavédelmi cipő
• Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását 
gátló anyagoktól mentes 

• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipő-
fűzők szintén mellékelve

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás
kevesebb mint 35 megaohm

• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anató-
miai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs

• Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely csúszásgátló, dupla sűrűségű 
poliuretánból készült

• Középső és oldalsó sarokmerevítés egy speciális x-tended support 
 segítségével: további védelmet biztosít a boka kibicsaklása ellen, stabi-
lizálja és irányítja a lábat, és az ütések ellen is védelmet nyújt

Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klíma-
optimalizált, perforált, szellőző anyagnak köszönhetően

• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely modern mikrovelúrból 
 készült a nyomáspontok elkerülése érdekében

• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső 
 része körül

• A szár és a nyelvrész puha, párnázott 
• A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek

Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

uvex 1 x-tended support Cipő S1 SRC Cipő S1 SRC
Cikkszám 8512.7 8512.8 8512.9 8511.7 8511.8 8511.9
Szélesség 10 11 12 10 11 12
Szabvány EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőrész mikrovelúr mikrovelúr
Bélés distance mesh hálós bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52

8512.7
8512.8
8512.9

8511.7
8511.8
8511.9
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Munkavédelmi lábbelik
uvex 1 x-tended support

uvex 1 x-tended support · Cipő S1 P SRC
Általános jellemzők: 
• Ultrakönnyű, sokoldalú, perforált S1 P munka-
védelmi cipő

• Szintetikus anyagokból készült, ezért króm-
allergiások is hordhatják

• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és 
egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól 
mentes 

• A habosított poliuretán cipőfej megnöveli a 
felsőrész élettartamát

• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazítha-
tóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti el-
lenállás kevesebb mint 35 megaohm

• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmere-
vítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldal-
stabilitás, hővezetés nincs

• Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely 
csúszásgátló, dupla sűrűségű poliuretánból 
készült

• „x-tended” support: középső és oldalsó sa-
rokmerevítés egy speciális kivitelezésű oldal-
só keret segítségével, amely további védel-
met biztosít a boka kibicsaklása ellen, stabili-
zálja és irányítja a lábat, és az ütések ellen is 
védelmet nyújt

• Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb 
biztonsági szabványoknak megfelelően; a 
cipő rugalmasságát nem rontja

Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett 
kaptafának és a klímaoptimalizált, perforált, 
szellőző anyagnak köszönhetően

• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely 
modern mikrovelúrból készült a nyomáspon-
tok elkerülése érdekében

• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talp-
betét nedvességelvezető rendszerrel és 
energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp 
elülső része körül

• A szár és a nyelvrész puha, párnázott 
• A 35–40-es méretek női kaptafa alapján ké-
szültek

Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

uvex 1 x-tended support Cipő S1 P SRC Cipő S1 P SRC
Cikkszám 8514.1 8514.2 8514.3 8519.1 8519.2 8519.3
Szélesség 10 11 12 10 11 12
Szabvány EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Felsőrész mikrovelúr mikrovelúr
Bélés distance mesh hálós bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52

8514.1
8514.2
8514.3

8519.1
8519.2
8519.3
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Munkavédelmi lábbelik
 uvex 1 x-tended support

 uvex 1 x-tended support · Szandál S1 P SRC · Cipő S3 SRC · Fűzős bakancs S3 SRC
Általános jellemzők: 
• Ultrakönnyű, sokoldalú S1 P munkavédelmi 
szandál vagy S3 munkavédelmi cipő/bakancs

• Szintetikus anyagokból készült, ezért króm-
allergiások is hordhatják

• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és 
egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól 
mentes 

• A habosított poliuretán cipőfej megnöveli a 
felsőrész élettartamát

• Két állítható tépőzár (szandál)
• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazítha-
tóságért; normál cipőfűzők szintén mellékel-
ve (cipő)

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti el-
lenállás kevesebb mint 35 megaohm

• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmere-
vítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldal-
stabilitás, hővezetés nincs

• Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely 
csúszásgátló, dupla sűrűségű poliuretánból 
készült

• „x-tended” support: középső és oldalsó sa-
rokmerevítés egy speciális kivitelezésű oldal-
só keret segítségével, amely további védel-
met biztosít a boka kibicsaklása ellen, stabili-
zálja és irányítja a lábat, és az ütések ellen is 
védelmet nyújt (cipő és bakancs)

• Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb 
biztonsági szabványoknak megfelelően; a 
cipő rugalmasságát nem rontja

Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett 
kaptafának és a klímaoptimalizált, perforált 
szellőző anyagnak köszönhetően (csak szan-
dál)

• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely 
modern mikrovelúrból készült a nyomáspon-
tok elkerülése érdekében

• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talp-
betét nedvességelvezető rendszerrel és 
energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp 
elülső része körül

• A szár és a nyelvrész puha, párnázott
• A 35–40-es méretek női kaptafa alapján ké-
szültek

Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

 uvex 1 x-tended support Szandál S1 P SRC Cipő S3 SRC Fűzős bakancs S3 SRC
Cikkszám 8536.1 8536.2 8536.3 8516.1 8516.2 8516.3 8517.1 8517.2 8517.3
Szélesség 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Szabvány EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC EN ISO 20345: 2011 S3 SRC EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Felsőrész mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr
Bélés distance mesh hálós bélés distance mesh hálós bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52

8516.1
8516.2
8516.3

8517.1
8517.2
8517.3

8536.1
8536.2
8536.3
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Munkavédelmi lábbelik
uvex 1 ladies

Az uvex 1 sorozat minden más modellje is elérhető női változatban (35-ös mérettől).
Termékleírások: 268–277. oldal.

uvex 1 ladies · Szandál S1 SRC · Cipő S2 SRC
Általános jellemzők:
• Ultrakönnyű, sokoldalú S1 munkavédelmi 
szandál és S2 munkavédelmi cipő

• Szintetikus anyagokból készült, ezért króm-
allergiások is hordhatják

• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és 
egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól 
mentes 

• Két állítható tépőzár (szandál)
• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazítha-
tóságért; normál cipőfűzők szintén mellékel-
ve (cipő)

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti el-
lenállás kevesebb mint 35 megaohm

• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmere-
vítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldal-
stabilitás, hővezetés nincs

• Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely 
csúszásgátló, dupla sűrűségű poliuretánból 
készült

Kényelmi jellemzők: 
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett 
kaptafának és a klímaoptimalizált, perforált 
szellőző anyagnak köszönhetően (csak szan-
dál)

• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely 
modern mikrovelúrból készült a nyomáspon-
tok elkerülése érdekében

• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbe-
tét nedvességelvezető rendszerrel és ener-
giaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elül-
ső része körül

• A szár és a nyelvrész (szandál) vagy a szár 
és a porvédő nyelvrész (cipő) puha, párnázott

Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

uvex 1 ladies Szandál S1 SRC Cipő S2 SRC
Cikkszám 8560.7 8560.8 8562.7 8562.8
Szélesség 10 11 10 11
Szabvány EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Felsőrész mikrovelúr mikrovelúr
Bélés distance mesh hálós bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 35–43 35–43 35–43 35–43

8560.7
8560.8

8562.7
8562.8
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Munkavédelmi lábbelik
uvex 1 ladies

uvex 1 ladies · Cipő, perforált S1 SRC · Fűzős bakancs, perforált S1 SRC
Általános jellemzők:
• Ultrakönnyű, sokoldalú, perforált S1 munkavé-
delmi cipő/bakancs

• Szintetikus anyagokból készült, ezért króm-
allergiások is hordhatják

• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és 
egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól 
mentes 

• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazítha-
tóságért; normál cipőfűzők szintén mellékel-
ve (cipő)

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti el-
lenállás kevesebb mint 35 megaohm

• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmere-
vítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldal-
stabilitás, hővezetés nincs

• Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely 
csúszásgátló, dupla sűrűségű poliuretánból 
készült

Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett 
kaptafának és a klímaoptimalizált, perforált, 
szellőző anyagnak köszönhetően

• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely 
modern mikrovelúrból készült a nyomáspon-
tok elkerülése érdekében

• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talp-
betét nedvességelvezető rendszerrel és 
energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp 
elülső része körül

• A szár és a nyelvrész puha, párnázott

Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

uvex 1 ladies Cipő, perforált S1 SRC Fűzős bakancs, perforált S1 SRC
Cikkszám 8561.7 8561.8 8563.7 8563.8
Szélesség 10 11 10 11
Szabvány EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőrész mikrovelúr mikrovelúr
Bélés distance mesh hálós bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 35–43 35–43 35–43 35–43

8561.7
8561.8

8563.7
8563.8
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Kimagasló teljesítmény minden szakmában
Az S3 és S1 P védelmi osztályokban elérhető, innovatív uvex 
2 munkavédelmi lábbeli termékcsalád nem fél a kihívásoktól: 
optimális ütéselnyelés, ergonomikus illeszkedés, kis súly és 
kiváló klímakontroll jellemzi, ami maximális teljesítményt biz-
tosít és újraértelmezi a munkavédelmi lábbelik határait.

Energiatakarékos és könnyű.
Kevésbé fárasztó benne a munka.
Ütéselnyelő rendszer profiknak.
Megkönnyebbülés minden lépéssel.
Megbízható stabilitás. 
Maximális mozgásszabadsággal.

Nyomásmentes, kényelmes illeszkedés. 
Az uvex monoskin felsőrész-kivitelezés-
nek köszönhetően.
Anatómiai kialakítás az optimális
kényelem és illeszkedés érdekében.
Kényelmes és klímakontrollált 
talp alatti rész. 
Az uvex climazone kiváló szellőzőké-
pességet nyújt.

Pushing 
 the Limits!

Winners at Work – uvex 2
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Ultrakönnyű 
Az uvex 2 termékcsalád kategó-
riáján belül egyike a legkönnyebb 
S3 és S1 P munkavédelmi lábbe-
liknek a nagy igénybevételű mun-
kákhoz. 1

1 Kényelmes talpbetét
2  PU 

középtalp
3  PU vagy gumi járótalp

uvex 2 PU/PU talp – optimális 
tapadás minden lépésnél
• Kültéri talp kiváló tapadással és op-
timális energiaelnyelő képességgel

• Kopásálló TPU részek gondoskod-
nak a biztos állásról és segítenek 
megelőzni a baleseteket

• Érdes, öntisztító talp a maximális 
tapadásért még megerőltető, egye-
netlen vagy szennyezett talajkörül-
mények mellett is (SRC-jelölés)

• Hatékony bokavédelem gondosko-
dik a biztonságról létrán végzett 
munka közben is

• Káros, nedvesítőszerek működését 
gátló anyagoktól mentes

• Ellenálló olajjal és benzinnel szem-
ben 

• Megfelel az ESD-előírásoknak: át-
meneti ellenállás < 35 megaohm

• Rövid ideig akár +120 °C 
kontakthő ellen is véd

• Ortopéd kialakítás a német DGUV 
112-191-es előírásának és az osztrák 
ÖNORM Z1259-nek megfelelően

Az elvártnál 100%-kal jobb

Akár 40 joule energiaelnyelő képesség a 
sarokrésznél: az uvex 2 tehermentesíti a 
testet. 

Az energiaelnyelés a szúrásálló középtalp 
ellenére is 100%-kal több a saroknál, mint 
amit az EN�ISO�20345 szabvány előír. 

Az uvex 2 többrétegű energiaelnyelő 
rendszere és kényelmes antisztatikus 
talp betéte, illetve a sarok és az elülső rész 
további energiaelnyelő elemei megóvják a 
csont- és izomrendszert kemény és érdes 
talajon.

1  A mérési adatok a perforált, 42-es lábméretű cipőre vonatkoznak.

Winners at Work – uvex 2
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Munkavédelmi lábbelik
uvex 2

Kiemelkedően rugalmas 
Élvezze a határtalan mozgásszabadságot térdelés közben is a rugalmas 
és szúrásálló, fémmentes középtalpnak köszönhetően.
Az uvex gyorsfűzős cipőfűzőit nem kell megkötni: könnyen megigazítha-
tók a nap folyamán, hogy kényelmesen tartsák a lábat2.

Kiváló stabilitás
A formaöntött PU orrvédő megbízhatóan védi a felsőrészt, és csökkenti 
a térdelés közbeni kopást. A kívülről látható, talpba integrált sarokmere-
vítő gondoskodik a biztos állásról, és további bokavédelmet nyújt a ké-
nyelem akadályozása nélkül.

uvex VIBRAM® gumitalp3 – hegymászók által inspirálva
A kizárólag az uvexnek kifejlesztett gumivegyület a megerőltető talajkörülmények 
 mellett végzett, mérsékelten nagy igénybevételű munkákhoz készült és további 
 jellemzőket is tartalmaz az uvex 2 PU/PU talp alapjellemzőin felül:

• Könnyű, mint egy PU talp
• Rövid ideig akár +300 °C kontakthő  
ellen is védő járótalp (HRO-jelölés)

•  Jobb vágásvédelem
•  Jobb vegyvédelem a PU talpakhoz 
 képest

•  Hidegben is rendkívül rugalmas

•  Hőszigetelő (HI-jelölés, 
+150 °C-on tesztelve)

•  Ortopéd kialakítás a né-
met DGUV 112-191-es 
előírá sának és az osztrák 
ÖNORM Z1259-nek 
megfelelően

2  A jellemzők a modelltől függnek. Normál cipőfűzők is használhatók (mellékelve).
3  A VIBRAM® gumi járótalp nem mentes a festékek tapadását gátló vegyi anyagoktól.

A VIBRAM® a VIBRAM S.P.A. bejegyzett védjegye.
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uvex 2 GTX VIBRAM®

100%-ig vízálló. 100%-os kényelem.

uvex VIBRAM® gumitalp1 – hegymászók által inspirálva  
• Könnyű, mint a PU
• Rövid ideig akár +300 °C kontakthő ellen is 
véd (HRO-jelölés)

• Jobb vágásvédelem
• Nagyobb rugalmasság alacsony hőmérsék-
leten

• Hőszigetelő (HI-jelölés, +150 °C-on tesztelve)
• Jobb vegyvédelem a PU talpakhoz képest
• Lehetséges az ortopéd kialakítás a német 
munkavédelmi intézet (DGUV) 112-191-es 
előírásának és az ÖNORM Z1259-nek meg-
felelően.

GORE-TEX® megnövelt kényelmű lábbelik2
• Időtlen vízhatlanság és kiváló szellőzés
• Maximális hőelvezető képesség 

Száraz és kényelmes magas hőmérsékleten is.

1  A VIBRAM® gumi járótalp nem mentes a festékek tapadását gátló anyagoktól. A VIBRAM® a VIBRAM S.P.A. bejegyzett védjegye.
2  A GORE-TEX® a W. L. GORE & Associates bejegyzett védjegye.

Megbízható, többféle módon alkalmaz-
ható védelem egyesül a kiváló kénye-
lemérzettel: a GORE-TEX® szövetből 
készült, sportos uvex 2 GTX VIBRAM® 

vízhatlan és jól szellőzik – még magas 
hőmérsékleten, a nyári hónapok alatt, 
valamint a  fizikailag kimerítő munkák 
során is.

Védelmező szövet

Felsőrész

Bélés

GORE-TEX® membrán
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Munkavédelmi lábbelik
uvex 2 GTX VIBRAM®

A GORE-TEX® a W. L. GORE & Associates bejegyzett védjegye. | A VIBRAM® a VIBRAM S.P.A. bejegyzett védjegye.

uvex 2 GTX VIBRAM® · Cipő S3 WR HI HRO SRC · Fűzős bakancs S3 WR HI HRO SRC
Általános jellemzők: 
• Könnyű, rugalmas és vízhatlan S3 WR munka-
védelmi cipő/bakancs

• Ideális krómallergia esetén, mert szintetikus 
anyagokból készült

• A habosított poliuretán cipőfej megnöveli a 
felsőrész élettartamát

• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazítha-
tóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve 
(cipő)

Védelmi jellemzők:
• 100%-ig vízálló a GORE-TEX® bélésnek kö-
szönhetően (WR-jelölés)

• Megfelel az ESD-előírásoknak: kevesebb mint 
35 megaohmos átmeneti ellenállás

• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmere-
vítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldal-
stabilitás, hővezetés nincs

• Ultrakönnyű, dupla rétegű talp, amely optimá-
lis energiaelnyelő poliuretán középtalpból és 
a kiváló csúszásakadályozó tulajdonságú 
VIBRAM® gumi járótalpból áll

• HI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (+150 °C-
on vizsgálva a szabványnak megfelelően)

• HRO-jelölés: hőellenálló alszerkezet, amely rö-
vid ideig akár +300 °C kontakthő ellen is véd

• Biztos tapadás létramászás közben a lábbol-
tozat stabil alátámasztásának köszönhetően

• Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb 
biztonsági szabványoknak megfelelően; a 
cipő rugalmasságát nem rontja

Kényelmi jellemzők:
• Szellőző, mégis vízhatlan
• Rendkívül kényelmes a GORE-TEX® bélésnek, 
az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klíma-
optimalizált, szellőző anyagnak köszönhetően

• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely 
modern mikrovelúrból készült a nyomáspon-
tok elkerülése érdekében

• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talp-
betét nedvességelvezető rendszerrel és 
energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp 
elülső része körül

• A szár és a porvédő nyelvrész puha, párnázott
• Megnövelt rugalmasság alacsony hőmérsékle-
ten is a VIBRAM® gumitalpnak köszönhetően 

• A 35–40-es méretek női kaptafa alapján ké-
szültek

Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex 2 GTX VIBRAM® Cipő S3 WR HI HRO SRC Fűzős bakancs S3 WR HI HRO SRC
Cikkszám 6526.1 6526.2 6526.3 6527.1 6527.2 6527.3
Szélesség 10 11 12 10 11 12
Szabvány EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC
Felsőrész mikrovelúr mikrovelúr
Bélés GORE-TEX® réteg GORE-TEX® réteg
Méretek 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52

6526.1
6526.2
6526.3

6527.1
6527.2
6527.3



286

Munkavédelmi lábbelik
uvex 2 VIBRAM®

uvex 2 VIBRAM® · Szandál S1 P HRO SRC · Cipő, perforált S1 P HRO SRC
Általános jellemzők: 
• Könnyű és rugalmas S1 P munkavédelmi 
szandál/perforált munkavédelmi cipő

• Ideális krómallergia esetén, mert szintetikus 
anyagokból készült

• A habosított poliuretán cipőfej megnöveli a 
felsőrész élettartamát

• Két állítható tépőzár (szandál) vagy elasztikus 
cipőfűző a gyors, egyéni igazíthatóságért; 
normál cipőfűzők szintén mellékelve (cipő)

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: kevesebb mint 
35 megaohmos átmeneti ellenállás

• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmere-
vítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldal-
stabilitás, hővezetés nincs

• Ultrakönnyű, dupla rétegű talp, amely optimá-
lis energiaelnyelő poliuretán középtalpból és 
a kiváló csúszásakadályozó tulajdonságú 
VIBRAM® gumi járótalpból áll

• HRO-jelölés: hőellenálló alszerkezet, amely 
rövid ideig akár +300 °C kontakthő ellen is 
véd

• Biztos tapadás létramászás közben a lábbol-
tozat stabil alátámasztásának köszönhetően

• Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb 
biztonsági szabványoknak megfelelően; a 
cipő rugalmasságát nem rontja

Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett 
kaptafának és a klímaoptimalizált, szellőző, 
perforált anyagnak köszönhetően

• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely 
modern mikrovelúrból készült a nyomáspon-
tok elkerülése érdekében

• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talp-
betét nedvességelvezető rendszerrel és 
energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp 
elülső része körül

• Megnövelt rugalmasság alacsony hőmérsékle-
ten is a VIBRAM® gumitalpnak köszönhetően 

• A 35–40-es méretek női kaptafa alapján ké-
szültek

Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex 2 VIBRAM® Szandál S1 P HRO SRC Cipő, perforált S1 P HRO SRC
Cikkszám 6520.1 6520.2 6520.3 6520.4 6521.1 6521.2 6521.3 6521.4
Szélesség 10 11 12 14 10 11 12 14
Szabvány EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC
Felsőrész mikrovelúr mikrovelúr
Bélés distance mesh hálós bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52

6520.1
6520.2
6520.3
6520.4

6521.1
6521.2
6521.3
6521.4
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Munkavédelmi lábbelik
uvex 2 VIBRAM®

uvex 2 VIBRAM® · Cipő S3 HI HRO SRC · Fűzős bakancs S3 HI HRO SRC
Általános jellemzők: 
• Könnyű és rugalmas S3 munkavédelmi cipő/
bakancs

• Ideális krómallergia esetén, mert szintetikus 
anyagokból készült

• A habosított poliuretán cipőfej megnöveli a 
felsőrész élettartamát

• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazítha-
tóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve 
(cipő)

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: kevesebb mint 
35 megaohmos átmeneti ellenállás

• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmere-
vítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldal-
stabilitás, hővezetés nincs

• Ultrakönnyű, dupla rétegű talp, amely optimá-
lis energiaelnyelő poliuretán középtalpból és 
a kiváló csúszásakadályozó tulajdonságú 
VIBRAM® gumi járótalpból áll

• HI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (+150 °C-on 
vizsgálva a szabványnak megfelelően)

• HRO-jelölés: hőellenálló alszerkezet, amely rö-
vid ideig akár +300 °C kontakthő ellen is véd

• Biztos tapadás létramászás közben a lábbol-
tozat stabil alátámasztásának köszönhetően

• Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb 
biztonsági szabványoknak megfelelően; a 
cipő rugalmasságát nem rontja

Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett 
kaptafának és a klímaoptimalizált, szellőző 
anyagnak köszönhetően

• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely 
modern mikrovelúrból készült a nyomáspon-
tok elkerülése érdekében

• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talp-
betét nedvességelvezető rendszerrel és 
energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp 
elülső része körül

• A szár és a porvédő nyelvrész puha, párná-
zott

• Megnövelt rugalmasság alacsony hőmérsékle-
ten is a VIBRAM® gumitalpnak köszönhetően 

• A 35–40-es méretek női kaptafa alapján ké-
szültek

Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex 2 VIBRAM® Cipő S3 HI HRO SRC Fűzős bakancs S3 HI HRO SRC
Cikkszám 6528.1 6528.2 6528.3 6528.4 6529.1 6529.2 6529.3 6529.4
Szélesség 10 11 12 14 10 11 12 14
Szabvány EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
Felsőrész mikrovelúr mikrovelúr
Bélés distance mesh hálós bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52

A VIBRAM® a VIBRAM S.P.A. bejegyzett védjegye.

6528.1
6528.2
6528.3
6528.4

6529.1
6529.2
6529.3
6529.4
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Munkavédelmi lábbelik
uvex 2 VIBRAM®

uvex 2 Cipő S3 HI HRO SRC Fűzős bakancs S3 HI HRO SRC
Cikkszám 6522.1 6522.2 6522.3 6522.4 6523.1 6523.2 6523.3 6523.4
Szélesség 10 11 12 14 10 11 12 14
Szabvány EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
Felsőrész vízálló, puha teljes barkás bőr vízálló, puha teljes barkás bőr
Bélés distance mesh hálós bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52

uvex 2 · Cipő S3 HI HRO SRC · Fűzős bakancs S3 HI HRO SRC
Általános jellemzők:
• Könnyű és rugalmas S3 munkavédelmi cipő/bakancs
• A habosított poliuretán cipőfej megnöveli a felsőrész élettartamát
• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipő-
fűzők szintén mellékelve (cipő)

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: kevesebb mint 35 megaohmos átmeneti 
ellenállás

• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anató-
miai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs

• Ultrakönnyű, dupla rétegű talp, amely optimális energiaelnyelő közép-
talpból és a kiváló csúszásakadályozó tulajdonságú VIBRAM® gumi 
járótalpból áll

• HI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (+150 °C-on vizsgálva a szabványnak 
megfelelően)

• HRO-jelölés: hőellenálló alszerkezet, amely rövid ideig akár +300 °C 
kontakthő ellen is véd

• Biztos tapadás létramászás közben a lábboltozat stabil alátámasztásá-
nak köszönhetően

• Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb biztonsági szabványoknak 
megfelelően; a cipő rugalmasságát nem rontja

Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klíma-
optimalizált, szellőző anyagnak köszönhetően

• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely különösen puha marha-
bőrből készült a nyomáspontok elkerülése érdekében

• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső ré-
sze körül

• A szár és a porvédő nyelvrész puha, párnázott
• A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek

Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz

6522.1
6522.2
6522.3
6522.4

6523.1
6523.2
6523.3
6523.4
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Munkavédelmi lábbelik
uvex 2

uvex 2 · Cipő S3 SRC · Fűzős bakancs S3 SRC
Általános jellemzők:
• Könnyű és rugalmas S3 munkavédelmi cipő/
bakancs

• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és 
egyéb, festékekkel történő érintkezés hatá-
sára károsodó anyagoktól mentes 

• A habosított poliuretán cipőfej segít megvé-
deni a felsőrészt, és megnöveli a termék 
élettartamát

• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazítha-
tóságért; normál cipőfűzők szintén mellékel-
ve (cipő)

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti el-
lenállás kevesebb mint 35 megaohm

• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmere-
vítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldal-
stabilitás, hővezetés nincs

• Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely ér-
des, öntisztító mintájú, csúszásgátló, dupla 
sűrűségű poliuretánból készült

• Biztos tapadás létramászás közben a lábbol-
tozat stabil alátámasztásának köszönhetően

• Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb 
biztonsági szabványoknak megfelelően; a 
cipő rugalmasságát nem rontja

Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett 
kaptafának és a klímaoptimalizált, szellőző 
anyagnak köszönhetően

• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely 
különösen puha marhabőrből készült a nyo-
máspontok elkerülése érdekében

• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talp-
betét nedvességelvezető rendszerrel és 
energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp 
elülső része körül

• A szár és a porvédő nyelvrész puha, párná-
zott 

• A 35–40-es méretek női kaptafa alapján ké-
szültek

Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex 2 Cipő S3 SRC Fűzős bakancs S3 SRC
Cikkszám 6502.1 6502.2 6502.3 6502.4 6503.1 6503.2 6503.3 6503.4
Szélesség 10 11 12 14 10 11 12 14
Szabvány EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Felsőrész vízálló, puha teljes barkás bőr vízálló, puha teljes barkás bőr
Bélés distance mesh hálós bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52

6502.1
6502.2
6502.3
6502.4

6503.1
6503.2
6503.3
6503.4



290

Munkavédelmi lábbelik
uvex 2

uvex 2 Szandál S1 P SRC Cipő, perforált S1 P SRC
Cikkszám 6500.1 6500.2 6500.3 6500.4 6501.1 6501.2 6501.3 6501.4
Szélesség 10 11 12 14 10 11 12 14
Szabvány EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Felsőrész mikrovelúr mikrovelúr
Bélés distance mesh hálós bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52

uvex 2 · Cipő S1 P SRC · Cipő, perforált S1 P SRC
Általános jellemzők: 
• Könnyű és rugalmas S1 P munkavédelmi 
szandál/perforált munkavédelmi cipő

• Ideális krómallergia esetén, mert szintetikus 
anyagokból készült

• A habosított poliuretán cipőfej megnöveli a 
felsőrész élettartamát

• Két állítható tépőzár (szandál) vagy elasztikus 
cipőfűző a gyors, egyéni igazíthatóságért; 
normál cipőfűzők szintén mellékelve (cipő)

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: kevesebb mint 
35 megaohmos átmeneti ellenállás

• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmere-
vítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldal-
stabilitás, hővezetés nincs

• Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely ér-
des, öntisztító mintájú, csúszásgátló, dupla 
sűrűségű poliuretánból készült

• Biztos tapadás létramászás közben a lábbol-
tozat stabil alátámasztásának köszönhetően

• Szúrásálló, fémmentes talpbetét a legújabb 
biztonsági szabványoknak megfelelően; a 
cipő rugalmasságát nem rontja

Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett 
kaptafának és a klímaoptimalizált, szellőző, 
perforált anyagnak köszönhetően

• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely 
modern mikrovelúrból készült a nyomáspon-
tok elkerülése érdekében

• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus 
talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és 
energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp 
elülső része körül 

• A 35–40-es méretek női kaptafa alapján 
készültek

Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz

6500.1
6500.2
6500.3
6500.4

6501.1
6501.2
6501.3
6501.4
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Munkavédelmi lábbelik
uvex 2

uvex 2 Cipő S3 SRC Fűzős bakancs S3 SRC
Cikkszám 6508.1 6508.2 6508.3 6508.4 6509.1 6509.2 6509.3 6509.4
Szélesség 10 11 12 14 10 11 12 14
Szabvány EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Felsőrész mikrovelúr mikrovelúr
Bélés distance mesh hálós bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52 35–52

uvex 2 · Cipő S3 SRC · Fűzős bakancs S3 SRC
Általános jellemzők:
• Könnyű és rugalmas S3 munkavédelmi cipő/
bakancs

• Ideális krómallergia esetén, mert szintetikus 
anyagokból készült

• A habosított poliuretán cipőfej megnöveli a 
felsőrész élettartamát

• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazítha-
tóságért; normál cipőfűzők szintén mellékel-
ve (cipő)

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: kevesebb 
mint 35 megaohmos átmeneti ellenállás

• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmere-
vítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldal-
stabilitás, hővezetés nincs

• Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely ér-
des, öntisztító mintájú, csúszásgátló, dupla 
sűrűségű poliuretánból készült

• Biztos tapadás létramászás közben a lábbol-
tozat stabil alátámasztásának köszönhetően

• Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb 
biztonsági szabványoknak megfelelően; a 
cipő rugalmasságát nem rontja

Kényelmi jellemzők:
• Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett 
kaptafának és a klímaoptimalizált, szellőző 
anyagnak köszönhetően

• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely 
modern mikrovelúrból készült a nyomáspon-
tok elkerülése érdekében

• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talp-
betét nedvességelvezető rendszerrel és 
energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp 
elülső része körül

• A szár és a porvédő nyelvrész puha, párná-
zott

• A 35–40-es méretek női kaptafa alapján ké-
szültek 

Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz

6508.1
6508.2
6508.3
6508.4

6509.1
6509.2
6509.3
6509.4
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uvex sportsline

Biztonság kompromisszumok nélkül

A munkavédelmi lábbeliknek funkcióju-
kat teljesíteniük, ugyanakkor a megfele-
lő mértékű védelmet is biztosítaniuk kell.
Szeretjük, ha a lábunk kényelemben van, 
de a stílus is fontos. Ne legyen megalku-
vó, csak mert éppen munkában van. 

Az uvex sportsline egyesíti mindeze-
ket a jellemzőket egy könnyű, vékony 
és rugalmas kivitelezéssel.

Ideális a kis igénybevételű iparágak-
ban, logisztikában vagy kereskede-
lemben végzett munkákhoz. Ideális a 
munkában és a mindennapokban is.

Puha, párnázott 
szár és nyelvrész

Puha, szellőző textil felsőrész

Egyénileg és gyorsan igazítható rögzítés

Fémmentes, szúrásálló 
középtalp

TPU orrvédő

Fémmentes orrmerevítő

Kiválóan szellőző
bélésanyag

A talpboltozat optimális 
stabilitást biztosít létrákon

DUO PU-talp és kivehető
betét az optimális elnyelésért

A step up in …
  Functionality,
     Comfort and
         Design
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Munkavédelmi lábbelik
uvex sportsline

uvex sportsline · Cipő S1 P SRC
Általános jellemzők:
• Sportos és könnyű S1 munkavédelmi cipő
• Szintetikus anyagokból készült, ezért króm-
allergiások is hordhatják

• A cipőfej gondoskodik a felsőrész védelmé-
ről, és megnöveli a termék élettartamát

• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazítha-
tóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti 
ellenállás kevesebb mint 35 megaohm

• 100%-ig fémmentes orrmerevítő
• Öntisztító felületű, csúszásgátló DUO 
poliuretánból készült járótalp

• Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb 
biztonsági szabványoknak megfelelően; a 
cipő rugalmasságát nem rontja

Kényelmi jellemzők:
• Kényelmes viselet a klímaoptimalizált, szellőző 
anyagoknak köszönhetően

• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely 
textilanyagokból készült a nyomáspontok 
elkerülésének céljából

• Kivehető antisztatikus és kényelmes talp-
betét nedvességelvezető rendszerrel 

• A szár és a nyelvrész puha, párnázott 

Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

uvex sportsline cipő S1 P SRC
Cikkszám 8470.3 8472.3 8473.3
Szélesség 11 11 11
Szabvány EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Felsőrész textil
Bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 35–48 35–48 35–48

8470.3

8473.3

8472.3
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uvex business casual
Tökéletes stílus, kiváló védelem

Optimális hőmérséklet
Ultraszellőző bőr felsőrész és tex-
tilbélés kontrollálja a láb hőmér-
sékletét, fenntartva az optimális 
környezetet a cipő belsejében. Az 
uvex „klímakomfort” talpbetét fel-
veszi a termelődött izzadságot és 
éjszaka teljesen kiszárad.

Kényelmes illeszkedés
Az új, anatómiailag kialakított kap-
tafa megnövekedett stabilitást 
nyújt, támogatva a láb természe-
tes mozgását a rugalmasság kor-
látozása nélkül.

9510 
A puha, kiváló minőségű bőr és a 
prémium textilek tartós, modern 
megjelenést adnak, ugyanakkor 
rendkívül kényelmesek és higiéni-
kusak a láb számára.

9511 
A puha, sima és a „hímzéses” 
velúr bőrök és a csúcsminőségű, 
funkcionális textilbélés kombiná-
ciója egy laza, könnyű
cipőt eredményezett, amelyben 
lába jól érzi magát.

Ütéselnyelés
A könnyű, dupla sűrűségű PU 
(poliuretán) járótalp és a kivehető, 
kényelmes talpbetét kimagasló 
energiaelnyelő képességgel 
rendelkezik, ami segít csökkenteni 
a kifáradást és a csont- és 
izomrendszert érintő kórképek 
kialakulásának kockázatát.

Védelem minden lépésnél
Az ergonomikus talpkialakítás és 
SRC-érték garantálja a kiváló 
csúszásgátló képességet.

PU járótalp
• Ergonomikus kialakítású talpminta
• Rendkívül rugalmas, ugyanakkor kiváló energiaelnyelő képességgel 
rendelkezik

• Nagyon könnyű az egyedi PU járótalpnak köszönhetően
• Kétrétegű rendszer kopásálló és szúrásálló járótalppal
• Észrevehetően jobb csúszásgátlás
• Öntisztító talpminta
• Olajjal és benzinnel szembeni ellenállás
• Nem hagy nyomot a padlón
• Rövid ideig akár +120 °C kontakthő ellen is véd

A klasszikus-elegáns stílustól a laza-sportosig: az uvex business casual termék-
családban minden ruhához talál megfelelő cipőt. Mindegy, hogy irodában vagy 
az üzemben dolgozik – egész napra biztosítva van az optimális védelem.

9512 
A puha bőrből készült, klasszikus 
„wingtip derby brogue” fazonú fel-
sőrész és a csúcsminőségű texti-
lek kombinációja kényelmes és 
elegáns stílusú cipőt eredménye-
zett, amely egészséges körülmé-
nyeket teremt a lábának.
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Munkavédelmi lábbelik
uvex business casual

uvex business casual · Cipő S1 SRC és S1 P SRC
Általános jellemzők:
• Könnyű S1 és S1 P munkavédelmi cipők, amelyek tökéletesek az irodai 
környezetben a klasszikus-elegáns stílustól a laza-sportosig

• Wingtip Derby brogue fazon (9512.2 és 9512.8)
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékekkel történő 
érintkezés hatására károsodó anyagoktól mentes

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 
35�megaohm

• Tartós acél orrmerevítő 
• Szúrásálló acél középtalp (S1 P modellek: 9510.2, 9511.2 és 9512.2)
• Öntisztító, könnyű DUO poliuretán járótalp optimális kopásállósággal és 
energiaelnyelő képességgel, kiváló csúszásgátló képességgel 

Kényelmi jellemzők:
• Folyamatosan fenntartott ideális lábklíma az uvex climazone-nak kö-
szönhetően: nedvességelnyelő textilbélés, szellőző bőr felsőrész és 
komfort klíma talpbetét nedvességelvezető rendszerrel

• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét energiaelnyelő kialakí-
tással a saroknál és a talp elülső részében

• A szár és a nyelvrész puha, párnázott

Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

uvex business casual Cipő S1 P SRC Cipő S1 SRC
Cikkszám 9510.2 9510.8
Szélesség 11 11
Szabvány EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőrész bőr bőr
Bélés textilbélés textilbélés
Méretek 38–48 38–48

uvex business casual Cipő S1 P SRC
Cikkszám 9511.2
Szélesség 11
Szabvány EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Felsőrész bőr, velúr
Bélés textilbélés
Méretek 38–48

uvex business casual Cipő S1 P SRC Cipő S1 SRC
Cikkszám 9512.2 9512.8
Szélesség 11 11
Szabvány EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőrész bőr bőr
Bélés textilbélés textilbélés
Méretek 38–48 38–48

9510.2
9510.8

9511.2

9512.2
9512.8
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Munkavédelmi lábbelik
uvex motion sport

Az uvex motion sport munkavédelmi cipők
megjelenése egyszerre stílusos és sportos.

A sajátos, túracipő-jellegű uvex motion sport 
könnyűségével és kiváló hőszabályozó tulaj-
donságával tűnik ki. Mindezt az ultrakönnyű 
PU járótalp és a kivehető uvex 3D hydroflex® 
foam komfort klíma talpbetét biztosítja.

A jó láthatóságot a felsőrészen és a fűzőknél 
található fényvisszaverők garantálják.

uvex motion sport · Szandál S1 SRC
Általános jellemzők:
• Sportos S1 munkavédelmi szandál túracipőre emlékeztető külsővel és 
lábérzettel, amely széles változatban is elérhető

• Az illeszkedése igazítható a két állítható tépőzár segítségével 
(6957.7–6957.9)

• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért (6954.7–6954.9)

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 
35�megaohm

• Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal és energia-
elnyelő képességgel, kiváló csúszásgátló képességgel 

• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel, a boka kibicsaklás elleni vé-
delméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

Kényelmi jellemzők:
• Kimondottan kis súly és kiváló energiaelnyelő képesség – optimális 
ütéselnyelés a saroknál és a láb elülső részénél a 3D hydroflex® foam 
komfort klíma talpbetét segítségével

• uvex climazone technológia: bélés, felsőrész és kivehető, komfort klí-
ma talpbetét, nedvességelvezető rendszerrel – mindezek együttesen 
gondoskodnak a láb hőmérsékletének fenntartásáról az optimális ké-
nyelem érdekében. A bőséges perforáció további szellőzést biztosít.

• A szár és a nyelvrész puha, párnázott
 

uvex motion sport Szandál S1 SRC
Cikkszám 6954.7 6954.8 6954.9
Szélesség 10* 11 12*
Szabvány EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőrész nubuk és velúr
Bélés textilbélés
Méretek 36–50 36–50 36–50

uvex motion sport Szandál S1 SRC
Cikkszám 6957.7 6957.8 6957.9
Szélesség 10* 11 12*
Szabvány EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőrész nubuk és velúr
Bélés textilbélés
Méretek 36–50 36–50 36–50

* A 10-es és 12-es méretek komfort klíma talpbetéttel rendelkeznek (lásd: 322. oldal).

6954.7
6954.8
6954.9

6957.7
6957.8
6957.9
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Munkavédelmi lábbelik
uvex motion sport

uvex motion sport · Cipő, perforált S1 SRC · Cipő S2 SRC · Fűzős bakancs S2 SRC
Általános jellemzők:
• Sportos, perforált S1 munkavédelmi cipő és S2 munkavédelmi cipő és 
bakancs, túracipőre emlékeztető külsővel és lábérzettel, széles válto-
zatban is

• Fűzős kivitelezés fényvisszaverő textilcsíkokkal

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 
35�megaohm

• Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal és energia-
elnyelő képességgel, kiváló csúszásgátló képességgel 

• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel, a boka kibicsaklás elleni vé-
delméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

Kényelmi jellemzők:
• Kimondottan kis súly kiváló energiaelnyelő képességgel – optimális 
ütéselnyelés a saroknál és a láb elülső részénél a 3D hydroflex® foam 
talpbetét segítségével

• uvex climazone technológia: bélés, felsőrész és kivehető, komfort klí-
ma talpbetét, nedvességelvezető rendszerrel – mindezek együttesen 
gondoskodnak a láb hőmérsékletének fenntartásáról az optimális ké-
nyelem érdekében

• A bőséges perforáció további szellőzést biztosít (6958.7–6958.9)
• A szár és a nyelvrész (cipő, perforált) vagy a szár és a porvédő nyelv-
rész (S2 modellek) puha, párnázott

Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex motion sport Cipő, perforált S1 SRC
Cikkszám 6958.7 6958.8 6958.9
Szélesség 10* 11 12*
Szabvány EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőrész nubuk és velúr
Bélés textilbélés
Méretek 36–50 36–50 36–50

uvex motion sport Cipő S2 SRC
Cikkszám 6955.7 6955.8 6955.9
Szélesség 10* 11 12*
Szabvány EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Felsőrész nubuk és velúr
Bélés textilbélés
Méretek 36–50 36–50 36–50

uvex motion sport Fűzős bakancs S2 SRC
Cikkszám 6956.7 6956.8 6956.9
Szélesség 10* 11 12*
Szabvány EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Felsőrész nubuk és velúr
Bélés textilbélés
Méretek 36–50 36–50 36–50

* A 10-es és 12-es méretek komfort klíma talpbetéttel rendelkeznek (lásd: 322. oldal).

6958.7
6958.8
6958.9

6955.7
6955.8
6955.9

6956.7
6956.8
6956.9
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Munkavédelmi lábbelik
uvex motion style

uvex motion style · Szandál S1 P SRC/S1 SRC · Fűzős bakancs S1 SRC
Általános jellemzők:
• Könnyű S1 P és S1 munkavédelmi szandál és 
perforált S1 munkavédelmi bakancs, sportos 
kivitelezéssel

• Szintetikus anyagokból készült, ezért króm-
allergiások is hordhatják

• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és 
egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól 
mentes 

• Az illeszkedése igazítható a két állítható té-
pőzár segítségével (szandálok)

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti el-
lenállás kevesebb mint 35 megaohm

• Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális 
kopás állósággal, energiaelnyelő képességgel 
és kiváló csúszásgátló képességgel 

• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel, a 
boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a 
stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gon-
doskodik

• Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb 
biztonsági szabványoknak megfelelően; a 
cipő rugalmasságát nem rontja (csak Szandál 
S1 P modell)

Kényelmi jellemzők:
• Folyamatosan fenntartott ideális lábklíma az 
uvex climazone-nak köszönhetően: kimagasló-
an szellőző textilbélés, perforált felsőrész és 
komfort klíma talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel 

• Kényelmes, puha és javarészt varratmentes 
kivitelezés, nyomáspontok nélkül – a szár és 
nyelvrész puha, párnázott

• Antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talp-
betét az optimális ütéselnyelésért a saroknál 
és a láb elülső részénél

Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

uvex motion style Szandál S1 P SRC Szandál S1 SRC Fűzős bakancs S1 SRC
Cikkszám 6975.2 6975.8 6967.8
Szélesség 11 11 11
Szabvány EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőrész modern mikrovelúr modern mikrovelúr modern mikrovelúr
Bélés distance mesh hálós bélés distance mesh hálós bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 36–50 36–48 36–48

6975.2
6975.8

6967.8
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Munkavédelmi lábbelik
uvex motion style

uvex motion style · Cipő S1 SRC/S1 P SRC
Általános jellemzők:
• Könnyű S1 P és S1 munkavédelmi cipő, sportos kivitelezéssel
• Textilből készült, ezért krómallergiások is hordhatják (nem tűzálló)
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festétek tapadását 
gátló anyagoktól mentes 

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 
35�megaohm

• Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal, energia-
elnyelő képességgel és kiváló csúszásgátló képességgel 

• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel és az uvex topshield orr- 
védővel, a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló uvex 
anti- twist sarokmerevítő gondoskodik

• Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb biztonsági szabványoknak 
megfelelően; a cipő rugalmasságát nem rontja (csak Cipő S1 P modell)

Kényelmi jellemzők:
• Folyamatosan fenntartott ideális lábklíma az uvex climazone-nak kö-
szönhetően: kimagaslóan szellőző textilbélés és felsőrész, valamint 
komfort klíma talpbetét nedvességelvezető rendszerrel 

• Kényelmes, puha és javarészt varratmentes kivitelezés, nyomáspontok 
nélkül – a szár és nyelvrész puha, párnázott 

• Antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbetét az optimális ütésel-
nyelésért a saroknál és a láb elülső részénél

Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

uvex motion style · Cipő S1 SRC
Általános jellemzők:
• Könnyű, perforált S1 munkavédelmi cipő, sportos kivitelezéssel és per-
forált O1 irodai cipő, orrmerevítő nélkül

• Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festétek tapadását 
gátló anyagoktól mentes 

• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 
35�megaohm

• Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal és energia-
elnyelő képességgel, kiváló csúszásgátló képességgel 

• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel (kivéve 6997.8), a boka 
kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarok-
merevítő gondoskodik

Kényelmi jellemzők:
• Folyamatosan fenntartott ideális lábklíma az uvex climazone-nak kö-
szönhetően: kimagaslóan szellőző textilbélés, perforált felsőrész és 
komfort klíma talpbetét nedvességelvezető rendszerrel 

• Kényelmes, puha és javarészt varratmentes kivitelezés, nyomáspontok 
nélkül – a szár és nyelvrész puha, párnázott

• Antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbetét az optimális ütésel-
nyelésért a saroknál és a láb elülső részénél

Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

uvex motion style Cipő S1 P SRC Cipő S1 SRC
Cikkszám 6999.2 6999.8
Szélesség 11 11
Szabvány EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőrész textil textil
Bélés distance mesh hálós bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 36–48 36–48

uvex motion style Cipő, perforált S1 SRC Cipő, perforált S1 SRC
Cikkszám 6989.8 6998.8
Szélesség 11 11
Szabvány EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőrész modern mikrovelúr modern mikrovelúr
Bélés distance mesh hálós bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 36–50 36–50

6998.8

6989.8

6999.2
6999.8
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Munkavédelmi lábbelik
uvex motion style

uvex motion style · Cipő S2 SRC · 
Fűzős bakancs S2 SRC
Általános jellemzők:
• Könnyű S2 munkavédelmi cipő és bakancs, 
sportos kivitelezéssel

• Szintetikus anyagokból készült, ezért króm-
allergiások is hordhatják

• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és 
egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól 
mentes 

• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazítha-
tóságért (csak cipő)

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti el-
lenállás kevesebb mint 35 megaohm

• Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális 
kopás állósággal, energiaelnyelő képességgel 
és kiváló csúszásgátló képességgel 

• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel, a 
boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a 
stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gon-
doskodik

Kényelmi jellemzők:
• Folyamatosan fenntartott ideális lábklíma az 
uvex climazone-nak köszönhetően: kimagas-
lóan szellőző textilbélés, perforált felsőrész 
és komfort klíma talpbetét nedvességelveze-
tő rendszerrel 

• Modern mikrovelúr anyaggal
• Kényelmes, puha érzés és varratmentes kivi-
telezés, nyomáspontok nélkül – a szár és 
nyelvrész puha, párnázott

• Antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbe-
tét az optimális ütéselnyelésért a saroknál és 
a láb elülső részénél

Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

uvex motion style Cipő S2 SRC Fűzős bakancs S2 SRC
Cikkszám 6978.8 6979.8
Szélesség 11 11
Szabvány EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Felsőrész modern mikrovelúr modern mikrovelúr
Bélés distance mesh hálós bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 36–50 36–50

6978.8

6979.8
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Munkavédelmi lábbelik
uvex motion black

uvex motion black · Cipő S1 P SRC ·
Fűzős bakancs S1 P SRC
Általános jellemzők:
• Modern S1 P munkavédelmi cipő és bakancs, amely sportcipők mintá-
jára készült

• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását 
gátló anyagoktól mentes 

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 
35�megaohm

• Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal, energiaelnye-
lő képességgel és kiváló csúszásgátló képességgel 

• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel a boka kibicsaklás elleni vé-
delméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

• Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb biztonsági szabványoknak 
megfelelően; a cipő rugalmasságát nem rontja

Kényelmi jellemzők:
• Nagyon kis tömeg kiváló energiaelnyelő képességgel – optimális ütésel-
nyelés a saroknál és a láb elülső részénél a 3D hydroflex® foam talp-
betét segítségével

• uvex climazone technológia: bélés, felsőrész és kivehető, komfort klíma talp-
betét, nedvességelvezető rendszerrel – mindezek együttesen gondoskod-
nak a láb hőmérsékletének fenntartásáról az optimális kényelem érdekében

• A szár és a nyelvrész puha, párnázott

Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex motion black ·
Cipő S2 SRC
Általános jellemzők:
• Tartós S2 munkavédelmi cipő 
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását 
gátló anyagoktól mentes  

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 
35�megaohm

• Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal, energiaelnye-
lő képességgel és kiváló csúszásgátló képességgel 

• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel, a boka kibicsaklás elleni vé-
delméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

Kényelmi jellemzők:
• Nagyon kis tömeg kiváló energiaelnyelő képességgel – optimális ütésel-
nyelés a saroknál és a láb elülső részénél a 3D hydroflex® foam talpbetét 
segítségével

• uvex climazone technológia: bélés, felsőrész és kivehető, komfort klíma 
talpbetét, nedvességelvezető rendszerrel – mindezek együttesen gon-
doskodnak a láb hőmérsékletének fenntartásáról az optimális kényelem 
érdekében

• A szár és a porvédő nyelvrész puha, párnázott

Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex motion black Cipő S1 P SRC Fűzős bakancs S1 P SRC
Cikkszám 6968.2 6969.2
Szélesség 11 11
Szabvány EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Felsőrész velúr textilbetétekkel velúr textilbetétekkel
Bélés textilbélés textilbélés
Méretek 36–48 36–48

uvex motion black Cipő S2 SRC
Cikkszám 6977.8
Szélesség 11
Szabvány EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Felsőrész teljes barkás bőr
Bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 36–48

6968.2

6969.2

6977.8
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Munkavédelmi lábbelik
uvex motion classic 2.0

uvex motion classic 2.0 · Szandál S1 SRC · Cipő, perforált S1 SRC
Általános jellemzők:
• Tartós S1 munkavédelmi szandál és perforált 
S1 munkavédelmi cipő

• Egyénileg igazítható a tradicionális fémcsat 
segítségével (szandál)

• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és 
egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól 
mentes

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti el-
lenállás kevesebb mint 35 megaohm

• Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális 
kopás állósággal, energiaelnyelő képességgel 
és kiváló csúszásgátló képességgel 

• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel, a 
boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a 
stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gon-
doskodik

Kényelmi jellemzők:
• Kimondottan kis tömeg kiváló energiaelnyelő 
képességgel – optimális ütéselnyelés a sa-
roknál és a láb elülső részénél a 3D 
hydroflex® foam talpbetét segítségével

• uvex climazone technológia: bélés, felsőrész és 
kivehető, komfort klíma talpbetét, nedvességel-
vezető rendszerrel – mindezek együttesen gon-
doskodnak a láb hőmérsékletének fenntartásá-
ról az optimális kényelem érdekében

• A bőséges perforáció további szellőzést biz-
tosít (6958.7–6958.9)

• A szár és a nyelvrész (cipő, perforált) vagy a 
szár és a porvédő nyelvrész (S2 modellek) 
puha, párnázott

Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex motion classic 2.0  Szandál S1 SRC
Cikkszám 6913.7 6913.8 6913.9
Szélesség 10 11 12
Szabvány EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőrész puha teljes barkás bőr
Bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 36–50 36–50 36–50

uvex motion classic 2.0  Cipő, perforált S1 SRC
Cikkszám 6919.7 6919.8 6919.9
Szélesség 10 11 12
Szabvány EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőrész puha teljes barkás bőr
Bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 36–50 36–50 36–50

6913.7
6913.8
6913.9

6919.7
6919.8
6919.9
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Munkavédelmi lábbelik
uvex motion classic 2.0

uvex motion classic 2.0 · Cipő S2 SRC/S3 SRC · Fűzős bakancs S2 SRC/S3 SRC
Általános jellemzők:
• Tartós S2 és S3 munkavédelmi cipő/bakancs 
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és 
egyéb, festékekkel történő érintkezés hatásá-
ra károsodó anyagoktól mentes 

 

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti el-
lenállás kevesebb mint 35 megaohm

• Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális 
kopás állósággal, energiaelnyelő képességgel 
és kiváló csúszásgátló képességgel 

• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel 
és a szúrásálló acél középtalppal (csak S3 
modellek), a boka kibicsaklás elleni védelmé-
ről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarok-
merevítő gondoskodik

• A felsőrész orrmerevítő feletti részének vé-
delméről az uvex topshield orrvédő gondos-
kodik (csak S3 modellek)

Kényelmi jellemzők:
• Nagyon kis tömeg kiváló energiaelnyelő ké-
pességgel – optimális ütéselnyelés a saroknál 
és a láb elülső részénél a 3D hydroflex® foam 
talpbetét segítségével

• uvex climazone technológia: bélés, felsőrész és 
kivehető, komfort klíma talpbetét, nedvességel-
vezető rendszerrel – mindezek együttesen gon-
doskodnak a láb hőmérsékletének fenntartásá-
ról az optimális kényelem érdekében

• A szár és a porvédő nyelvrész puha, párná-
zott

Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex motion classic 2.0 Cipő S3 SRC Cipő S2 SRC
Cikkszám 6914.1 6914.2 6914.3 6914.7 6914.8 6914.9
Szélesség 10 11 12 10 11 12
Szabvány EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Felsőrész puha teljes barkás bőr puha teljes barkás bőr
Bélés distance mesh hálós bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 36–50 36–50 36–50 36–50 36–50 36–50

uvex motion classic 2.0 Fűzős bakancs S3 SRC Fűzős bakancs S2 SRC
Cikkszám 6917.1 6917.2 6917.3 6917.7 6917.8 6917.9
Szélesség 10 11 12 10 11 12
Szabvány EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Felsőrész puha teljes barkás bőr puha teljes barkás bőr
Bélés distance mesh hálós bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 36–50 36–50 36–50 36–50 36–50 36–50

6914.1
6914.2
6914.3

6914.7
6914.8
6914.9

6917.1
6917.2
6917.3

6917.7
6917.8
6917.9
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Munkavédelmi lábbelik
uvex motion light

uvex motion light · talp 
• Ergonomikus kialakítású talpminta
• Rendkívül rugalmas
• Az egyedi PU járótalp teszi a cipőt ultrakönnyűvé
• Kiváló energiaelnyelő képesség
• Kétrétegű rendszer kopásálló és szúrásálló járótalppal
• Észrevehetően jobb csúszásgátlás
• Öntisztító talpminta
• Antisztatikus
• Ellenálló olajjal és benzinnel szemben
• Nem hagy nyomot a padlón
• Megfelel az ESD-szabvány szerinti követelményeknek 
(átmeneti ellenállás < 35 megaohm)

• Rövid ideig akár +120 °C-os kontakthő ellen is véd
• Mentes a lakkok tapadását gátló anyagoktól, pl. szilikon, 
ftalátok stb.

uvex motion light · Szandál S1 SRC · 
Cipő, perforált S1 SRC · Cipő S1 SRC
Általános jellemzők:
• Tartós S1 munkavédelmi szandál és cipő
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását 
gátló anyagoktól mentes

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 
35�megaohm

• Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal, energiaelnye-
lő képességgel és kiváló csúszásgátló képességgel 

• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel a boka kibicsaklás elleni vé-
delméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

Kényelmi jellemzők:
• Széles, sportos illeszkedés az optimális kényelemért
• uvex climazone technológia: bélés, felsőrész és kivehető, komfort klí-
ma talpbetét, nedvességelvezető rendszerrel – mindezek együttesen 
gondoskodnak a láb hőmérsékletének fenntartásáról az optimális ké-
nyelem érdekében

• A szár és a nyelvrész puha, párnázott

Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex motion light Szandál S1 SRC Cipő, perforált S1 SRC Cipő S1 SRC
Cikkszám 6980.8 6981.8 6982.8
Szélesség 11 11 11
Szabvány EN ISO 20345: 2011 EN ISO 20345: 2011 EN ISO 20345: 2011

S1 SRC S1 SRC S1 SRC
Felsőrész nubuk nubuk nubuk
Bélés textilbélés textilbélés textilbélés
Méretek 38–48 38–48 38–48

6980.8

6981.8

6982.8
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Munkavédelmi lábbelik
uvex motion light

uvex motion light · Cipő S2 SRC · 
Fűzős bakancs S2 SRC
Általános jellemzők:
• Tartós S2 munkavédelmi cipő/bakancs
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapa-
dását gátló anyagoktól mentes 

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 
35 megaohm

• Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal, energiael-
nyelő képességgel és kiváló csúszásgátló képességgel 

• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel, a boka kibicsaklás el-
leni védelméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő 
gondoskodik

Kényelmi jellemzők:
• Széles, sportos illeszkedés az optimális kényelemért
• uvex climazone technológia: bélés, felsőrész és kivehető, komfort 
klíma talpbetét, nedvességelvezető rendszerrel – mindezek 
együttesen gondoskodnak a láb hőmérsékletének fenntartásáról 
az optimális kényelem érdekében

• A szár és a nyelvrész puha, párnázott

Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex motion light · Cipő S3 SRC/S2 SRC ·
Fűzős bakancs S3 SRC/S2 SRC
Általános jellemzők:
• Tartós S2 és S3 munkavédelmi cipő/bakancs
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékekkel történő 
érintkezés hatására károsodó anyagoktól mentes

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 
35 megaohm

• Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal, energiaelnyelő 
képességgel és kiváló csúszásgátló képességgel 

• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel és a szúrásálló acél 
középtalppal (csak S3 modellek), a boka kibicsaklás elleni védelméről 
pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

Kényelmi jellemzők:
• Széles, sportos illeszkedés az optimális kényelemért
• uvex climazone technológia: bélés, felsőrész és kivehető, komfort klíma 
talpbetét, nedvességelvezető rendszerrel – mindezek együttesen 
gondoskodnak a láb hőmérsékletének fenntartásáról az optimális 
kényelem érdekében

• A szár és a nyelvrész puha, párnázott

Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex motion light Cipő S2 SRC Fűzős bakancs S2 SRC
Cikkszám 6983.8 6984.8
Szélesség 11 11
Szabvány EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Felsőrész nubuk nubuk
Bélés textilbélés textilbélés
Méretek 38–48 38–48

uvex motion lightCipő S3 SRC Cipő S2 SRC Fűzős bakancs S3 SRC Fűzős bakancs S2 SRC
Cikkszám 6985.2 6985.8 6986.2 6986.8
Szélesség 11 11 11 11
Szabvány EN ISO 20345: EN ISO 20345: EN ISO 20345: EN ISO 20345:

2011 S3 SRC 2011 S2 SRC 2011 S3 SRC 2011 S2 SRC
Felsőrész teljes barkás bőr teljes barkás bőr
Bélés textilbélés textilbélés
Méretek 38–48 38–48 38–48 38–48

6983.8

6984.8

6985.2
6985.8

6986.2
6986.8
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Munkavédelmi lábbelik
uvex xenova® hygiene

uvex xenova® hygiene · 
Klumpa SB A E FO SRC
Általános jellemzők:
• Könnyű SB munkavédelmi cipő, klumpa kivitelben
• A felsőrész fröccsenések ellen védő, könnyen tisztítható mikroszálas 
anyagból készült, teljesen körbeöleli a láb elülső részét, és véd a ned-
vesség behatolása ellen is

• Minimális számú varrás a szennyeződés elkerülésének érdekében
• Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását 
gátló anyagoktól mentes

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 
35�megaohm

• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anató-
miai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs

• Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal, energiaelnye-
lő képességgel és kiváló csúszásgátló képességgel

Kényelmi jellemzők:
• Kis tömeg kiváló energiaelnyelő képességgel – optimális ütéselnyelés 
a saroknál és a láb elülső részénél a 3D hydroflex® foam talpbetét se-
gítségével

• Folyamatosan fenntartott ideális lábklíma az uvex climazone-nak kö-
szönhetően: kimondottan szellőző textilbélés és felsőrész, valamint 
komfort klíma talpbetét nedvességelvezető rendszerrel

• A bokaszár vége puha, párnázott

Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex xenova® hygiene · Cipő S1 SRC

Általános jellemzők:
• Könnyű, fémmentes S1 munkavédelmi szandál
• A felsőrész fröccsenések ellen védő, könnyen tisztítható mikroszálas 
anyagból készült, teljesen körbeöleli a láb elülső részét, és véd a ned-
vesség behatolása ellen is

• Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
• Egyénileg igazítható a gyors, állítható műanyag tépőzár segítségével

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 
35�megaohm

• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anató-
miai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs

• Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal, energiaelnye-
lő képességgel és kiváló csúszásgátló képességgel

Kényelmi jellemzők:
• Kis tömeg kiváló energiaelnyelő képességgel – optimális ütéselnyelés 
a saroknál és a láb elülső részénél a 3D hydroflex® foam talpbetét se-
gítségével

• Folyamatosan fenntartott ideális lábklíma az uvex climazone-nak kö-
szönhetően: kimondottan szellőző textilbélés és felsőrész, valamint 
komfort klíma talpbetét nedvességelvezető rendszerrel

• Az oldalsó nyílások a cipőt még szellőzőbbé teszik
• A szár és a nyelvrész puha, párnázott

Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz 

uvex xenova® hygiene Klumpa SB A E FO SRC
Cikkszám 6960.8
Szélesség 11
Szabvány EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC
Felsőrész mikroszálak
Bélés textilbélés
Méretek 36–50

uvex xenova® hygiene Cipő S1 SRC
Cikkszám 6927.8
Szélesség 11
Szabvány EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőrész mikroszálak
Bélés textilbélés
Méretek 36–50

6960.86927.8



307

Munkavédelmi lábbelik
uvex xenova® hygiene

uvex xenova® hygiene · Cipő S2 SRC

Általános jellemzők:
• Könnyű, fémmentes S2 munkavédelmi cipő 
és bebújós cipő

• A felsőrész fröccsenések ellen védő, könnyen 
tisztítható mikroszálas anyagból készült

• Minimális számú varrás a szennyeződés elke-
rülésének érdekében

• Szintetikus anyagokból készült, ezért króm-
allergiások is hordhatják

• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és 
egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól 
mentes 

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti el-
lenállás kevesebb mint 35 megaohm

• 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: 
kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabili-
tás, hővezetés nincs

• Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális 
kopás állósággal, energiaelnyelő képességgel 
és kiváló csúszásgátló képességgel 

Kényelmi jellemzők:
• Kis tömeg kiváló energiaelnyelő képességgel 
– optimális ütéselnyelés a saroknál és a láb 
elülső részénél a 3D hydroflex® foam talpbe-
tét segítségével

• Folyamatosan fenntartott ideális lábklíma az 
uvex climazone-nak köszönhetően: kimagas-
lóan szellőző textilbélés és felsőrész, valamint 
komfort klíma talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel

• A szár és a porvédő nyelvrész puha, párná-
zott (cipő)

Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex xenova® hygiene Cipő S2 SRC Cipő S2 SRC Cipő S2 SRC
Cikkszám 6962.8 6964.8 6965.8
Szélesség 11 11 11
Szabvány EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Felsőrész mikroszálak mikroszálak mikroszálak
Bélés textilbélés textilbélés textilbélés
Méretek 36–50 36–50 36–50

6965.8

6962.8

6964.8
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uvex xenova® atc
A lábvédelemben új dimenziója 

3D talpbetét nedvességelvezető rend-
szerrel és energiaelnyelő képességgel a 
saroknál és a láb elülső részénél

3D fűzőrendszer (elasztikus fűző 
vagy safe-lock biztonsági fűző).

A 100%-ig fémmentes uvex 
xenova® orrmerevítő legújabb 
generációja. 

Fémmentes talpbetét a legújabb 
biztonsági szabványoknak megfelelően.

Az uvex anti-twist sarokmerevítő gon-
doskodik a jelentősen jobb stabilitásról, 
és megnöveli a boka kibicsaklás elleni 
védelmét. 

A 3D distance mesh hálós bélés 
megnöveli a szellőzést (9500.2 és 9501.8), 
GORE-TEX® bélés (9502.2 és 9503.2)

uvex xenova® atc talp 
Három komponensű talprendszer: gumi járótalp, ultrakönnyű, 
olaj- és benzinálló EVA középtalp és stabilizáló boltozat. 
• Ellenálló a legtöbb vegyszerrel szemben 
• Kiemelten kopásálló
• Ergonomikus talpminta
• Rendkívül rugalmas 
• Kimagasló energiaelnyelő képesség; csökkenti a kifáradást
• Kiváló csúszásgátlás
• Öntisztító talpminta
• Antisztatikus
• Ellenálló olajjal és benzinnel szemben
• Nem hagy nyomot a padlón
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Munkavédelmi lábbelik
uvex xenova® atc

A GORE-TEX® a W. L. GORE & Associates bejegyzett védjegye.

uvex xenova® atc · Cipő S3 WR SRC · Cipő S3 SRC · Cipő S2 SRC
Általános jellemzők:
• Ultrasportos, többfunkciós S2, S3 és S3 WR 
munkavédelmi cipő (9502.2 és 9503.2) 

• Szintetikus anyagokból készült, ezért króm-
allergiások is hordhatják

• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazítha-
tóságért

Védelmi jellemzők:
• A 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmere-
vítő legújabb generációja

• Az uvex anti-twist sarokmerevítő gondosko-
dik a nagyobb stabilitásról és a boka kibi-
csaklás elleni védelméről

• Szellőző és 100%-ig vízálló GORE-TEX® bélés 
(csak 9502.2 és 9503.2)

• Az uvex topshield TPU cipőfej további védel-
met biztosít a lábujjaknak 

• Három komponensű talprendszer: gumi 
járótalp, ultrakönnyű, olaj- és benzinálló EVA 
középtalp és különálló, stabilizáló boltozat

• Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb 
biztonsági szabványoknak megfelelően; a 
cipő rugalmasságát nem rontja (kivéve 
9501.8) 

Kényelmi jellemzők:
• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazítha-
tóságért; a dobozban uvex safelock cipő-
fűzők is mellékelve

• Szellőző, vízálló, modern mikrovelúr felsőrész
• Kivehető 3D komfort talpbetét nedvességel-
vezető rendszerrel: mindenkor fenntartja az 
ideális hőmérsékletet, és optimális energiael-
nyelő képességet nyújt a saroknál és a láb 
elülső részénél

Alkalmazási területek:
• Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex xenova® atc Cipő S3 WR SRC Cipő S3 WR SRC Cipő S3 SRC Cipő S2 SRC
Cikkszám 9502.2 9503.2 9500.2 9501.8
Szélesség 11 11 11 11
Szabvány EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Felsőrész mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr mikrovelúr
Bélés GORE-TEX® réteg GORE-TEX® réteg distance mesh hálós bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 35–50 35–50 35–50 35–50

9502.2
9500.2

9503.2
9501.8
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uvex quatro GTX
Kiemelkedően masszív. 
Nedves körülmények között is.

1 | A GORE-TEX® a W. L. GORE & Associates bejegyzett védjegye.

A láb száraz marad még extrém 
körülmények között is: 
Az uvex quatro GTX megbízha-
tóan véd a víz áthatolása ellen 
a GORE-TEX® membrán segít-
ségével, ugyanakkor ideális hő-
mérsékletet tart fenn a cipő 
belsejében a magas fokú szellő-
zésen keresztül – a védelem és 
a kényelem tökéletes kombiná-
ciója.

GORE-TEX® megnövelt 
kényelmű lábbelik1
• Időtlen vízhatlanság és kiváló szellőzés
• Maximális hőelvezető képesség 

Száraz és kényelmes magas 
hőmérsékleten is.

uvex quatro GTX talp 
• Kétkomponensű PU/gumitalp 
kültéri használatra

• Kimagasló kényelemérzet a láb-
nak az ultrapuha, energiaelnyelő 
középtalpnak és a csúszásgátló 
gumi járótalpnak köszönhetően

• Rendkívül ellenálló vágásokkal 
szemben 

• A járótalp rövid ideig akár 
+300°C-os kontakthő ellen is véd

• Majdnem minden felületen általá-
nosan használható, nagyon széles 
hőmérséklet-tartományban: 
–20 °C-tól akár +300 °C-ig

• Ellenálló a legtöbb vegyszerrel 
szemben

• Kiváló csúszásgátlás még nyir-
kos és olajos felületeken is

• Antisztatikus
• HI, CI, HRO, SRC

Védelmező szövet

Felsőrész

Bélés

GORE-TEX®

membrán
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Munkavédelmi lábbelik
uvex quatro GTX

A GORE-TEX® a W. L. GORE & Associates bejegyzett védjegye.

uvex quatro GTX · Cipő S3 WR CI HI HRO SRC · Fűzős bakancs S3 WR CI HI HRO SRC 
Általános jellemzők:
• Masszív, modern, vízhatlan S3 WR cipő/fűzős 
bakancs, extra széles kivitelben

• Akadásmentes és a szennyeződéseknek el-
lenálló fűzőrendszer

Védelmi jellemzők:
• Rendkívül ellenálló, vízhatlan bőr felsőrész és 
műanyag hab cipőfej a felsőrész védelmének 
érdekében

• 100%-ig vízálló a GORE-TEX® bélésnek kö-
szönhetően (WR-jelölés)

• Kétkomponensű talp: energiaelnyelő PU kö-
zéptalp és ellenálló, csúszásgátló gumi járótalp

• A járótalp nagy mértékben ellenálló vegysze-
rekkel szemben, kimondottan vágásálló, és op-
timális védelmet biztosít a hő és a hideg ellen

• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel 
és a szúrásálló acél középtalppal, a stabilizáló 
sarokmerevítő pedig gondoskodik a boka ki-
bicsaklás elleni védelméről

• HI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (+150°C-on 
vizsgálva a szabványnak megfelelően)

• CI-jelölés: hideg ellen védő lábbeli
• HRO-jelölés: hőellenálló alszerkezet, amely rö-
vid ideig akár +300°C kontakthő ellen is véd

Kényelmi jellemzők:
• Folyamatosan fenntartott lábklíma az uvex cli-
mazone-nak köszönhetően: kimondottan szel-
lőző GORE-TEX® textilbélés és komfort klíma 
talpbetét nedvességelvezető rendszerrel 

• Szellőző, mégis vízhatlan a GORE-TEX® bé-
lésnek köszönhetően

• Puha, párnázott szár (bakancs), puha, párnázott 
szár (cipő) és párnázott, porvédő nyelvrész

• Kivehető, antisztatikus talpbetét optimális 
alátámasztással

Alkalmazási területek:
• Ipari munkákhoz

uvex quatro GTX Cipő S3 WR CI HI HRO SRC Fűzős bakancs S3 WR CI HI HRO SRC
Cikkszám 8404.2 8405.2
Szélesség 11 11
Szabvány EN ISO 20345:2011 S3 WR CI HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 S3 WR CI HI HRO SRC
Felsőrész tartós, vízhatlan nappabőr tartós, vízhatlan nappabőr
Bélés GORE-TEX® réteg GORE-TEX® réteg
Méretek 38–48 38–48

8404.2

8404.2
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Munkavédelmi lábbelik
uvex quatro pro

  Az uvex a nagy igénybevételű mun-
kákhoz – pl. építkezések és építkezés-
sel kapcsolatos iparágak esetén – az 
átszúrás ellen védő acél talplemezzel 
felszerelt lábbeliket ajánlja.

uvex quatro pro · Cipő S3 SRC · Fűzős bakancs S3 SRC
Általános jellemzők:
• Tartós, modern cipő és fűzős bakancs, extra 
széles kivitelben

• Akadásmentes és a szennyeződéseknek el-
lenálló fűzőrendszer

Védelmi jellemzők:
• Rendkívül ellenálló, vízhatlan bőr felsőrész és 
műanyag hab cipőfej a felsőrész védelmének 
érdekében

• A kültéri talp magas fokú stabilitást nyújt a 
sarokmerevítővel, az ívrésznél megerősített 
támasztással és az érdes, csúszásgátló és 
öntisztító talpmintával

• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel 
és a szúrásálló acél középtalppal (csak S3 
modellek), a boka kibicsaklás elleni védelmé-
ről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarok-
merevítő gondoskodik

Kényelmi jellemzők:
• Folyamatosan fenntartott ideális lábklíma az 
uvex climazone-nak köszönhetően: szellőző 
textilbélés és felsőrész, valamint komfort klí-
ma talpbetét nedvességelvezető rendszerrel 

• Puha, párnázott szár (bakancs), puha, párná-
zott szár (cipő) és párnázott, porvédő nyelv-
rész

• Antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbe-
tét az optimális ütéselnyelésért a saroknál és 
a láb elülső részénél

Alkalmazási területek:
• Nagy igénybevételű munkák

uvex quatro pro Cipő S3 SRC Fűzős bakancs S3 SRC
Cikkszám 8400.2 8401.2
Szélesség 11 11
Szabvány EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Felsőrész tartós, vízhatlan bőr tartós, vízhatlan bőr
Bélés textilbélés textilbélés
Méretek 38–50 38–50

uvex quatro pro · talp 
• Dupla rétegű PU kültéri talp
• Kifejezetten kényelmes alátámasztás a külö-
nösen puha középtalpnak és a stabil PU járó-
talpnak köszönhetően

• A speciális kivitelezésű talpminta fokozottan 
hatékony csúszásgátló képességgel rendel-
kezik

• Mászás közben az ívrész megtámasztja a 
lábboltozatot

• Beépített PU cipőfej és PU sarokmerevítő 
a bőr felsőrész védelme érdekében

• Oldalsó stabilizátorok a boka kibicsaklása 
elleni védelemért

• A járótalp akár +120 °C-os kontakthő ellen 
is véd

• Antisztatikus
• Ellenálló olajjal és benzinnel szemben
• szilikonmentes
• Öntisztító talpminta

uvex quatro pro talp

8400.2

8401.2
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Munkavédelmi lábbelik
uvex quatro pro

  Az uvex a nagy igénybevételű munkákhoz – pl. építkezések és építkezéssel kapcsolatos iparágak esetén – 
az átszúrás ellen védő acél talplemezzel felszerelt lábbeliket ajánlja.

uvex quatro pro · Fűzős téli bakancs S3 CI SRC ·
Cipzáras téli bakancs S3 CI SRC/S2 CI SRC
Általános jellemzők:
• Tartós, modern S2/S3 CI fűzős téli bakancs 
és cipzáras bakancs, extra széles kivitelben

• Akadásmentes és a szennyeződéseknek el-
lenálló fűzőrendszer (8402.2)

Védelmi jellemzők:
• Rendkívül ellenálló, vízhatlan bőr felsőrész és 
műanyag hab cipőfej a felsőrész védelme ér-
dekében

• A kültéri talp magas fokú stabilitást nyújt a 
sarokmerevítővel, az ívrésznél megerősített 
támasztással és az érdes, csúszásgátló és 
öntisztító talpmintával

• Megbízható védelem a viselő és a termék 
számára: acél orrmerevítő és szúrásálló acél 
középtalp (csak S3 modellek), a boka kibi-
csaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló 
uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

• Hideggel szemben szigetelt (CI-jelölés az 
EN�ISO�20345 szabványnak megfelelően)

Kényelmi jellemzők:
• Folyamatosan fenntartott ideális lábklíma az 
uvex climazone-nak köszönhetően: szellőző 
textilbélés és felsőrész, valamint komfort klí-
ma talpbetét nedvességelvezető rendszerrel 

• A szár és a porvédő nyelvrész puha, párná-
zott (8402.2)

• Könnyű fel- és levenni a belső cipzár segítsé-
gével (8403.2, 8403.9)

• Antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbe-
tét az optimális ütéselnyelésért a saroknál és 
a láb elülső részénél

Alkalmazási területek:
• Nagy igénybevételű munkák

uvex quatro pro Fűzős téli bakancs S3 CI SRC Cipzáras téli bakancs S3 CI SRC Cipzáras téli bakancs S2 CI SRC
Cikkszám 8402.2 8403.2 8403.9
Szélesség 11 11 11
Szabvány EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC
Felsőrész tartós, vízhatlan bőr tartós, vízhatlan bőr tartós, vízhatlan bőr
Bélés polárbélés polárbélés polárbélés
Méretek 38–50 38–50 38–50

8402.2

8403.2 8403.9
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Munkavédelmi lábbelik
uvex origin

uvex origin · Cipő S3 CI HI HRO SRC/S2 CI HI HRO SRC ·
Fűzős bakancs S3 CI HI HRO SRC/S2 CI HI HRO SRC
Általános jellemzők:
• Robusztus S2�CI�HI HRO és S3 CI HI HRO cipő és fűzős bakancs, 
gumi járótalppal és extra széles kivitelben

• Univerzális hagyományos fűzőrendszer

Védelmi jellemzők:
• Nagyon tartós, vízhatlan bőr felsőrész 
• Kétkomponensű talp: PU középtalp és gumi járótalp – a járótalp kagyló 
alakú és befedi, illetve védi a PU-magot a külső tényezőkkel szemben

• A járótalp kiemelten ellenálló a vegyszerekkel és a vágásokkal szem-
ben, ugyanakkor optimális védelmet nyújt a hő és a hideg ellen is

• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel és a szúrásálló acél közép-
talppal (csak S3 modellek), a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig 
a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

• CI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (–17 °C-on vizsgálva a szabványnak 
megfelelően)

• HI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (+150 °C-on vizsgálva a szabvány-
nak megfelelően)

• HRO-jelölés: hőellenálló alszerkezet, amely rövid ideig akár +300 °C 
kontakthő ellen is véd

• uvex 3D hydroflex® foam talpbetét az optimális ütéselnyelésért a sa-
roknál és a láb elülső részénél

Kényelmi jellemzők:
• Folyamatosan fenntartott ideális lábklíma az uvex climazone-nak kö-
szönhetően: szellőző textilbélés és felsőrész, valamint komfort klíma 
talpbetét nedvességelvezető rendszerrel 

• Puha, párnázott szár (bakancs), puha, párnázott szár (cipő) és párná-
zott, porvédő nyelvrész

• Antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbetét az optimális ütésel-
nyelésért a saroknál és a láb elülső részénél

Alkalmazási területek:
• Nagy igénybevételű munkák

uvex origin Cipő S3 CI HI HRO SRC Cipő S2 CI HI HRO SRC
Cikkszám 8450.2 8450.9
Szélesség 11 11
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011

S3 CI HI HRO SRC S2 CI HI HRO SRC
Felsőrész nappabőr nappabőr
Bélés textilbélés textilbélés
Méretek 38–48 38–48

uvex origin Fűzős bakancs S3 CI HI HRO SRC Fűzős bakancs S2 CI HI HRO SRC
Cikkszám 8451.2 8451.9
Szélesség 11 11
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011

S3 CI HI HRO SRC S2 CI HI HRO SRC
Felsőrész nappabőr nappabőr
Bélés textilbélés textilbélés
Méretek 38–48 38–48

8450.2 8450.9 8451.2 8451.9
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Munkavédelmi lábbelik
uvex origin

uvex origin · talp
• Kétrétegű talp, ami egyrészt uvex softcell kö-
zéptalpból áll a kiváló energiaelnyelés és ké-
nyelmes alátámasztás érdekében, másrészt 
az újonnan kifejlesztett gumikeverékből ké-
szült uvex ultragrip járótalpból 

• Az uvex ultragrip járótalp alakja egy kagylóra 
emlékeztet, ami majdnem magába zárja a 
softcell középtalpat, és optimális védelmet kí-
nál a külső hő, hideg és vegyszerek ellen 

• A járótalp akár +300 °C-os kontakthő ellen is 
véd

• Majdnem minden felületen általánosan hasz-
nálható, nagyon széles hőmérséklet-tarto-
mányban: –20 °C-tól akár +300 °C-ig 

• Ellenálló a legtöbb vegyszerrel szemben
• Nagyon jó csúszásgátlás még nyirkos és ola-
jos felületeken is 

• szilikonmentes
• Rendkívül ellenálló vágásokkal szemben
• nagyon lassú kopású
• Antisztatikus
• Öntisztító talpminta

uvex origin · Fűzős téli bakancs S3 HI CI HRO SRC
Általános jellemzők:
• Robusztus téli S3 CI HI HRO bakancs gumi 
járótalppal és kombinált fűző- és cipzáras 
rögzítőrendszerrel

Védelmi jellemzők:
• Nagyon tartós, vízhatlan bőr felsőrész 
• Kétkomponensű talp: PU középtalp és gumi 
járótalp – a járótalp kagyló alakú, és befedi, 
 illetve védi a PU-magot a külső tényezőkkel 
szemben

• A járótalp kiemelten ellenálló a vegyszerekkel 
és a vágásokkal szemben, ugyanakkor opti-
mális védelmet nyújt a hő és a hideg ellen is

• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel 
és a szúrásálló acél középtalppal, a boka kibi-
csaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló 
uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

• A felsőrész orrmerevítő feletti részének vé-
delméről az uvex topshield orrvédő gondos-
kodik 

• CI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (–17 °C-on 
vizsgálva a szabványnak megfelelően)

• HI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (+150 °C-
on vizsgálva a szabványnak megfelelően)

• HRO-jelölés: hőellenálló alszerkezet, amely 
rövid ideig akár +300 °C kontakthő ellen is 
véd

Kényelmi jellemzők:
• Ideális lábklíma az uvex climazone-nak kö-
szönhetően: szellőző, hőmérséklet-kiegyenlí-
tő uvex PTR textilbélés és felsőrész, valamint 
komfort klíma talpbetét nedvességelvezető 
rendszerrel 

• A hagyományos fűzők és a belső cipzáras 
rögzítés kombinációja teszi a bakancsot 
könnyen fel- és levehetővé

• A szár és a porvédő nyelvrész puha, párnázott
• Antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbe-
tét az optimális ütéselnyelésért a saroknál és 
a láb elülső részénél

Alkalmazási területek: 
• Nagy igénybevételű munkák

uvex origin Fűzős téli bakancs S3 CI HI HRO SRC
Cikkszám 8454.2
Szélesség 11
Szabvány EN ISO 20345:2011 S3 HI CI HRO SRC
Felsőrész nappabőr
Bélés textilbélés
Méretek 38–48

8454.2
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Munkavédelmi lábbelik
uvex origin

uvex origin · Alacsony szárú bakancs 
S2 CI HI HRO SRC
Általános jellemzők:
• Robusztus, alacsony szárú S2�CI�HI HRO bakancs, gumi járótalppal és 
extra széles kivitelben

Védelmi jellemzők:
• Nagyon tartós, vízhatlan bőr felsőrész 
• Kétkomponensű talp: PU középtalp és gumi járótalp – a járótalp kagyló 
alakú, és befedi, illetve védi a PU-magot a külső tényezőkkel szemben

• A járótalp kiemelten ellenálló a vegyszerekkel és a vágásokkal szem-
ben, ugyanakkor optimális védelmet nyújt a hő és a hideg ellen is

• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel, a boka kibicsaklás elleni vé-
delméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

• A felsőrész orrmerevítő feletti részének védelméről az uvex topshield 
orrvédő gondoskodik 

• CI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (–17 °C-on vizsgálva a szabványnak 
megfelelően)

• HI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (+150 °C-on vizsgálva a szabvány-
nak megfelelően)

• HRO-jelölés: hőellenálló alszerkezet, amely rövid ideig akár +300 °C 
kontakthő ellen is véd

Kényelmi jellemzők:
• Folyamatosan fenntartott ideális lábklíma az uvex climazone-nak kö-
szönhetően: szellőző textilbélés és felsőrész, valamint komfort klíma 
talpbetét nedvességelvezető rendszerrel 

• Hagyományos fűzőrendszer, amelyet bőrborítás véd a repkedő szikráktól
• Puha, párnázott szár
• Antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbetét az optimális ütésel-
nyelésért a saroknál és a láb elülső részénél

Alkalmazási területek: 
• Nagy igénybevételű munkák

uvex origin · Bakancs S2 CI HI HRO SRC ·
Bebújós bakancs S2 CI HI HRO SRC
Általános jellemzők:
• Robusztus S2�CI�HI HRO bakancs, gumi járótalppal, gyorsan záró csat-
tal és extra széles kivitelben

• Hőellenálló varratok a hosszabb élettartam érdekében

Védelmi jellemzők:
• Nagyon tartós, vízhatlan bőr felsőrész 
• Kétkomponensű talp: PU középtalp és gumi járótalp – a járótalp kagyló 
alakú, és befedi, illetve védi a PU-magot a külső tényezőkkel szemben

• A járótalp kiemelten ellenálló a vegyszerekkel és a vágásokkal szem-
ben, ugyanakkor optimális védelmet nyújt a hő és a hideg ellen is

• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel, a boka kibicsaklás elleni vé-
delméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

• A gyorsan záró csat segítségével a cipő gyorsan fel- és levehető ve-
szélyes szituációkban

• CI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (–17 °C-on vizsgálva a szabványnak 
megfelelően)

• HI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (+150 °C-on vizsgálva a szabvány-
nak megfelelően)

• HRO-jelölés: hőellenálló alszerkezet, amely rövid ideig akár +300 °C 
kontakthő ellen is véd

Kényelmi jellemzők:
• Folyamatosan fenntartott ideális lábklíma az uvex climazone-nak kö-
szönhetően: szellőző textilbélés és felsőrész, valamint komfort klíma 
talpbetét nedvességelvezető rendszerrel 

• Puha, párnázott szár
• Antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbetét az optimális ütésel-
nyelésért a saroknál és a láb elülső részénél

Alkalmazási területek:
• Nagy igénybevételű munkák

uvex origin Alacsony szárú bakancs S2 CI HI HRO SRC
Cikkszám 8463.9
Szélesség 11
Szabvány EN ISO 20345:2011 S2 CI HI HRO SRC
Felsőrész tartós, vízhatlan teljes barkás bőr
Bélés textilbélés
Méretek 38–48

uvex origin Alacsony szárú bakancs S2 CI HI HRO SRC Bebújós bakancs S2 CI HI HRO SRC
Cikkszám 8464.9 8465.0
Szélesség 11 11
Szabvány EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011

S2 CI HI HRO SRC S2 CI HI HRO SRC
Felsőrész vízhatlan, vízhatlan, 

tartós teljes barkás bőr tartós teljes barkás bőr
Bélés bőrbélés bőrbélés
Méretek 38–48 38–48

8463.9

8464.9

8465.0
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Munkavédelmi lábbelik
uvex office

uvex office · nitrilgumi talp
• Rendkívül kényelmes talp alatti 
rész

• Csúszásgátló
• Kopásálló
• Kiemelten vágásálló
• A járótalp rövid ideig akár 
+300°C-os kontakthő ellen is véd

• Antisztatikus
• Ellenálló olajjal és benzinnel 
szemben

• Kiváló ellenállás savakkal és 
lúgokkal szemben

uvex office · poliuretán talp
• Rendkívül kényelmes talp alatti 
rész

• Csúszásgátló
• Kopásálló
• Kiemelten vágásálló
• A járótalp rövid ideig akár 
+120°C-os kontakthő ellen is véd

• Antisztatikus
• Ellenálló olajjal és benzinnel 
szemben

• Acél középtalppal

uvex office · Cipő S1 SRA

Általános jellemzők:
• Irodai S1 cipő, klasszikus angol stílusban, brogue kivitelben

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás
kevesebb mint 35 megaohm (csak 9541.4)

• A nitrilgumi járótalp rövid ideig akár +300 °C-os kontakthő ellen is véd 
• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel, a boka kibicsaklás elleni vé-
delméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

Kényelmi jellemzők:
• Kényelmes illeszkedés
• Ideális hőmérséklet a szellőző bélésnek és a rugalmas, teljes barkás 
bőr felsőrésznek köszönhetően

• Puha, párnázott szár
• Kényelmes talpbetét

Alkalmazási területek: 
• Kis igénybevételű munkák

uvex office · Cipő S1 P SRA

Általános jellemzők:
• Irodai S1 P cipő, klasszikus angol stílusban, brogue kivitelben

Védelmi jellemzők:
• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel és a szúrásálló acél közép-
talppal (az S1 P modellen), a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a 
stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

Kényelmi jellemzők:
• Kényelmes illeszkedés
• Ideális hőmérséklet a szellőző bélésnek és a rugalmas, teljes barkás 
bőr felsőrésznek köszönhetően

• Puha, párnázott szár
• Energiaelnyelő poliuretán járótalp 
• Kényelmes talpbetét

Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

uvex office Cipő S1 P SRA
Cikkszám 9542.2
Szélesség 11
Szabvány EN ISO 20345:2011 S1 P SRA
Felsőrész bőr
Bélés szintetikus bélés
Méretek 38–47

uvex office Cipő S1 SRA Cipő S1 SRA
Cikkszám 9541.9 9541.4
Szélesség 11 11
Szabvány EN ISO 20345:2011 S1 SRA EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Felsőrész bőr bőr
Bélés szintetikus bélés szintetikus bélés
Méretek 38–47 38–47

9541.9

9541.4
9542.2
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Munkavédelmi lábbelik
uvex performance

uvex performance
természetes alakú mono- 
poliuretán talp
• Rendkívül kényelmes talp alatti rész
• Csúszásgátló
• Kopásálló
• A járótalp akár +120 °C-os kontakthő ellen is 
véd

• Antisztatikus
• Ellenálló olajjal és benzinnel szemben
• Öntisztító talpminta

uvex performance · Cipő S2 SRA ·
Fűzős bakancs S2/S3 SRA

Általános jellemzők:
• Széles, funkcionális, természetes alakú S2 
vagy S3 cipő és fűzős bakancs

Védelmi jellemzők:
• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel 
és a szúrásálló acél középtalppal (csak S3 
modellek), a boka kibicsaklás elleni védelmé-
ről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarok-
merevítő gondoskodik

• Karcálló, szénnel megerősített orrvédő a 
hosszabb élettartamért

Kényelmi jellemzők:
• Extra széles illeszkedés
• Ideális hőmérséklet a szellőző textilbélésnek 
és a vízhatlan velúrnak köszönhetően

• A szár és a porvédő nyelvrész puha, párná-
zott

• Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbe-
tét nedvességelvezető rendszerrel és ener-
giaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elül-
ső része körül

• Hurkolt fűzőrendszer, amellyel a cipő optimá-
lisan a lábhoz igazítható

• Energiaelnyelő mono-poliuretán járótalp 

Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

uvex performance Cipő S2 SRA Fűzős bakancs S3 SRA Fűzős bakancs S2 SRA
Cikkszám 9581.9 9582.2 9582.9
Szélesség 12 12 12
Szabvány EN ISO 20345:2011 S2 SRA EN ISO 20345:2011 S3 SRA EN ISO 20345:2011 S2 SRA
Felsőrész bőr bőr bőr
Bélés textilbélés textilbélés textilbélés
Méretek 38–48 38–47 38–48

9581.9

9582.2
9582.9
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Munkavédelmi lábbelik
uvex motion 3XL

uvex motion 3XL · Cipő S3 SRC · Fűzős bakancs S3 SRC
Általános jellemzők:
• Extrém széles, innovatív S3 cipő és fűzős ba-
kancs

• Szintetikus textilekből készült, ezért króm-
allergiások is hordhatják

• Variálható PU járótalp, amely különböző vé-
delmi módosítások széles választékával az 
egyénhez igazítható

• Elegendő hely speciális, cukorbetegek részé-
re készített talpbetét számára

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti el-
lenállás kevesebb mint 35 megaohm 

• A 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmere-
vítő garantálja, hogy az egész cipő nem vezeti 
sem a hőt, sem a mágnesességet

• Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb 
biztonsági szabványoknak megfelelően; a 
cipő rugalmasságát nem rontja

• A kibővített uvex anti-twist sarokmerevítő 
gondoskodik a jelentősen jobb stabilitásról, 
és megnöveli a boka kibicsaklás elleni védel-
mét

• A magas szárrész stabilizálja a bokát, és védi 
az ínszalagokat

• A boka körül található stabilizációs merevítők 
egyénileg állíthatók

Kényelmi jellemzők:
• Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely 
modern mikrovelúrból készült a nyomáspon-
tok elkerülésének céljából

• A szár és a porvédő nyelvrész puha, párná-
zott

• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazítha-
tóságért (6496.3)

• Egyénileg cserélhető, antisztatikus EVA talp-
betét

uvex motion 3XL Cipő S3 SRC Fűzős bakancs S3 SRC
Cikkszám 6496.3 6496.5
Szélesség > 15 > 15
Szabvány EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Felsőrész mikrovelúr mikrovelúr
Bélés distance mesh hálós bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 35–50 35–50

6496.3

6496.5
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Munkavédelmi lábbelik
uvex motorsport

uvex motorsport · Cipő S1 SRA
Általános jellemzők:
• Modern S1 munkacipő, motorsportos megjelenéssel
• Rugalmas, kopásálló, csúszásgátló gumi járótalp

Védelmi jellemzők:
• Megbízható védelem az acél orrmerevítővel a boka kibicsaklás elleni vé-
delméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

Kényelmi jellemzők:
• Klímaoptimalizált az uvex climazone-nak köszönhetően: textilbélés, 
nappabőr (a 9495.9 modellen velúr) felsőrész és kivehető komfort 
klíma talpbetét nedvességelvezető rendszerrel

• A kimondottan hosszú fűzőrész teszi a láb egyéni alakjához könnyeb-
ben hozzáigazíthatóvá

• Optimális energiaelnyelő képesség a saroknál az uvex hydroflex® GEL 
rendszerrel és a belső energiaelnyelő sarokrésszel

• A szár és a nyelvrész puha, párnázott

Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

uvex motorsport cipő S1 SRA
Cikkszám 9494.9 9495.9 9496.9 9497.9
Szélesség 11 11 11 11
Szabvány EN ISO 20345:2011 S1 SRA EN ISO 20345:2011 S1 SRA EN ISO 20345:2011 S1 SRA EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Felsőrész nappabőr és velúr velúr nappabőr és velúr nappabőr

textilbélés textilbélés textilbélés textilbélés
Méretek 38–48 38–48 38–48 38–48

9497.9

9494.9 9496.9

9495.9
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Munkacipők
 Orrmerevítő nélküli cipők

uvex motion style · Cipő O1 FO SRC
Általános jellemzők:
• Könnyű, perforált O1 munkacipő sportos megjelenéssel, orrmerevítő 
nélkül 

• Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
• A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását 
gátló anyagoktól mentes 

• Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért

Védelmi jellemzők:
• Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás
kevesebb mint 35 megaohm

• Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal és energiael-
nyelő képességgel, kiváló csúszásgátló képességgel 

• Megbízható védelem: a boka kibicsaklás elleni védelméről a stabilizáló 
uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

Kényelmi jellemzők:
• Folyamatosan fenntartott ideális lábklíma az uvex climazone-nak 
köszönhetően: kimagaslóan szellőző textilbélés és perforált felsőrész, 
valamint komfort klíma talpbetét nedvességelvezető rendszerrel 

• Modern mikrovelúr anyaggal
• Kényelmes, puha érzés, nyomáspontok nélkül – a szár és nyelvrész 
puha, párnázott

• Antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbetét az optimális ütésel-
nyelésért a saroknál és a láb elülső részénél

Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

uvex motorsport · Cipő O1 FO SRA
Általános jellemzők:
• Modern, orrmerevítő nélküli O1 FO munkacipő, motorsportos megjele-
néssel

• Rugalmas, kopásálló, csúszásgátló gumi járótalp

Védelmi jellemzők:
• Megbízható védelem: a boka kibicsaklás elleni védelméről a stabilizáló 
uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

Kényelmi jellemzők:
• Klímaoptimalizált az uvex climazone-nak köszönhetően: textilbélés, 
nappabőr felsőrész és kivehető komfort klíma talpbetét nedvességel-
vezető rendszerrel

• A kimondottan hosszú fűzőrész teszi a láb egyéni alakjához könnyeb-
ben hozzáigazíthatóvá

• Optimális energiaelnyelő képesség a saroknál az uvex hydroflex® GEL 
rendszerrel és a belső energiaelnyelő sarokrésszel

• A szár és a nyelvrész puha, párnázott.

Alkalmazási területek:
• Kis igénybevételű munkák

uvex motion style Cipő, perforált O1 FO SRC
Cikkszám 6997.8
Szélesség 11
Szabvány EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
Felsőrész mikrovelúr
Bélés distance mesh hálós bélés
Méretek 36–50

uvex motorsport Cipő O1 FO SRA
Cikkszám 9496.1
Szélesség 11
Szabvány EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA
Felsőrész nappabőr
Bélés textilbélés
Méretek 38–48

9496.16997.8
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Munkavédelmi lábbelik
Kiegészítők · Talpbetétek

  Az egyes cseretalpbetétek és munkavédelmi cipők kombinációinak tanúsítványairól pontos információkat az 326–329, 
oldalakon található részletes áttekintésben olvashat.

Komfort klíma talpbetét uvex 1 · uvex 2
• Teljes felületén jó energiaelnyelő képesség 
• Rendkívül jól szellőző és nedvességelnyelő 
anyagú

• A szellőzés javítása érdekében perforált
• Az energiaelnyelő zónák támogatják a termé-
szetes lábmozgást

• A bőrt nem irritáló, kényelmes felszíni szerkezet
• Antisztatikus tulajdonságok
• Alátámasztja a lábboltozatot

 Komfort klíma talpbetét
uvex motion sport
• Teljes felületén jó energiaelnyelő képesség 
• Rendkívül jól szellőző és nedvességelnyelő anyagú
• A szellőzés javítása érdekében perforált
• Az energiaelnyelő zónák támogatják a természetes lábmozgást
• A bőrt nem irritáló, kényelmes felszíni szerkezet
• Antisztatikus tulajdonságok
• Alátámasztja a lábboltozatot

Komfort klíma talpbetét
uvex 3D hydroflex® foam
• Teljes energiaelnyelő hatás a láb számára: a sarok köré és a lábpárna alá 
további energiaelnyelő elemek kerülnek, amelyek kényelmes viseletet biz-
tosítanak a különösen terhelt területeken

• Rendkívül jól szellőző és nedvességelnyelő anyagú
• A szellőzés javítása érdekében perforált
• Az energiaelnyelő zónák támogatják a természetes lábmozgást
• A bőrt nem irritáló, kényelmes felszíni szerkezet
• Antisztatikus tulajdonságok
• Alátámasztja a lábboltozatot

Komfort klíma talpbetét uvex 1 és uvex 2
Cikkszám 9534.7 9534.8 9534.9 9534.0
Méretek 35–52 35–52 35–52 35–52
Változat uvex 1 és uvex 2 uvex 1 és uvex 2 uvex 1 és uvex 2 uvex 1 és uvex 2 termékcsaládhoz, 

termékcsaládhoz termékcsaládhoz termékcsaládhoz 14-es szélesség
10-es szélesség 11-es szélesség 12-es szélesség utólagos módosításra

nem alkalmas, csak
14-es szélességű cipőkhöz

Komfort klíma talpbetét uvex motion sport
Cikkszám 9593.7 9593.9
Méretek 36–50 36–50
Változat uvex motion sport termékcsaládhoz, uvex motion sport termékcsaládhoz, 

10-es szélesség 12-es szélesség

Komfort klíma talpbetét uvex 3D hydroflex® foam
Cikkszám 9595.4 9595.6
Méretek 38–50 35–50
Változat uvex origin és uvex quatro pro uvex xenova® és uvex atc pro

termékcsaládhoz termékcsaládhoz, uvex motion
termékcsaládhoz, 11-es szélesség

9534.7

9534.8

9534.9

9534.0

9593.7 9595.4
9595.6

9593.9
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Munkavédelmi lábbelik
Kiegészítők · Talpbetétek

Komfort klíma talpbetét
uvex hydroflex® GEL
• Magas nedvességelnyelő és -elvezető kapacitás gondoskodik a 
 kiegyensúlyozott klímáról a cipő belsejében

• A felülről is látható uvex hydroflex® GEL még hatékonyabbá teszi az 
energiaelnyelést

• Energiaelnyelő rendszer közvetlenül a sarok alatt
• Antisztatikus tulajdonságok
• Alátámasztja a lábboltozatot

Komfort klíma talpbetét 
• Rendkívül jól szellőző és nedvességelnyelő anyagú
• A szellőzés javítása érdekében perforált (9595.5)
• A bőrt nem irritáló, kényelmes felszíni szerkezet
• Antisztatikus tulajdonságok
• Alátámasztja a lábboltozatot (9595.5)

Komfort klíma talpbetét 
• Teljes felületén jó energiaelnyelő képesség 
• Rendkívül jól szellőző és nedvességelnyelő anyagú
• A szellőzés javítása érdekében perforált
• Az energiaelnyelő zónák támogatják a természetes lábmozgást
• A bőrt nem irritáló, kényelmes felszíni szerkezet
• Antisztatikus tulajdonságok
• Alátámasztja a lábboltozatot

 Komfort klíma talpbetét
uvex hydroflex® GEL
• Magas nedvességelnyelő és -elvezető kapacitás gondoskodik a 
 kiegyensúlyozott klímáról a cipő belsejében

• A felülről is látható uvex hydroflex® GEL még hatékonyabbá teszi az 
energiaelnyelést

• Energiaelnyelő rendszer közvetlenül a sarok alatt
• Antisztatikus tulajdonságok
• Alátámasztja a lábboltozatot

Komfort klíma talpbetét uvex hydroflex® GEL
Cikkszám 9595.7 9595.9
Méretek 35–50 35–50
Változat uvex xenova® és uvex motion, uvex xenova® és uvex motion,

termékcsaládhoz, 10-es szélesség termékcsaládhoz, 12-es szélesség

Komfort klíma talpbetét
Cikkszám 9595.5 9537.0
Méretek 38–48 35–48
Változat uvex motion light termékcsaládhoz uvex sportsline termékcsaládhoz

Komfort klíma talpbetét
Cikkszám 9598.0 9538.8
Méretek 38–48 38–48
Változat uvex naturform termékcsaládhoz uvex business casual termékcsaládhoz

Komfort klíma talpbetét uvex hydroflex® GEL
Cikkszám 9595.0
Méretek 36–48
Változat uvex motorsport termékcsaládhoz

9595.7
9595.9

9595.5

9537.0

9598.0

9595.0

9538.8
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Munkavédelmi lábbelik
uvex ápolórendszer

uvex nano shoe add on
A nedvesség áthatolása és a szennyeződésfoltok kialakulása ellen védő 
impregnáló spray lábbelikhez 
Elmélet
A vízbázisú uvex nano shoe „add 
on” víz- és szennytaszító cipőimp-
regnáló színtelen, láthatatlan réte-
get képez a bőr- és textilfelülete-
ken, ami megóvja a lábbelit a ned-
vesség beszivárgásától és a víz- 
vagy olajfoltok megtapadásától. 
Bár a jelenség felfedezése eredeti-
leg a kémiai nanotechnológiának 
köszönhető, a termék nem tartal-
maz nanorészecskéket. Az uvex 
nano shoe „add on” olyan simává 
teszi a lábbeli felületét, hogy a víz 
egyszerűen lefolyik róla. A termék 
nem változtatja meg az impregnált 

anyag megjelenését vagy lélegző-
képességét, legyen szó velúr-, bőr- 
vagy textilcipőről. Nem tartalmaz a 
cipő felületét károsító agresszív 
összetevőket. 

Működés
• Véd a nedvesség beszivárgása 
ellen:
Jelentősen csökkenti a nedves-
ség beszivárgásának sebessé-
gét a kezelt textil- vagy bőrfelü-
letekbe. A víz és az olaj egysze-
rűen lefolyik az anyagról. 

• Nem csökkenti a lélegzőképes-
séget:
Az uvex nano shoe „add on” cipő-
impregnáló nem befolyásolja a 
lábbeli felületi anyagának léleg-
zőképességét. 

• Segít a tisztításban:
Az uvex nano shoe „add on” cipő-
impregnáló jelentősen megköny-
nyíti a lábbeli tisztítását, mert a 
vizet és olajat nem engedi mé-
lyen az anyagba szivárogni.

• Hosszan tartó szennytaszítás:
A termék rendszeres alkalmazá-
sa jelentősen csökkenti a víz- és 
olajbázisú folyadékok által oko-
zott szennyeződéseket.

• Nem változtatja meg az anyag 
minőségét:
Az uvex shoe „add on” cipőimp-
regnáló nem változtatja meg a 
lábbeli anyagának érzetét vagy 
kinézetét.
Az uvex nano shoe „add on” nem 
tartalmaz formaldehidet, fenolt 
vagy nanorészecskéket.

Alkalmazás
• Az alkalmazás előtt alaposan 
tisztítsa meg a bőr- és textilfelü-
leteket

• Rázza fel az oldatot, majd fújjon 
egy vékony réteget a cipőre 
(ügyeljen rá, hogy ne keletkezze-
nek cseppek)

• Szükség esetén egy ruhával tö-
rölje le vagy oszlassa el egyenle-
tesen a felesleges folyadékot

• Legalább 12 órán keresztül hagy-
ja szobahőmérséklet száradni

• Szükség esetén ismételje meg a 
kezelést a hatás fenntartásához

uvex nano shoe add in
Cipőfertőtlenítő a kellemetlen szagok és a gombás fertőzések megelőzése érdekében 
Elmélet
Az uvex nano shoe „add in” speci-
ális technológiája hosszan tartó 
hatású aktív részecskéket bocsát 
ki szabályozott adagokban: 
Az uvex nano shoe „add in” cipő-
fertőtlenítő mikroba- és gombaölő 
aktív összetevői elpusztítják a 
baktériumokat és a gombákat. Bár 
a jelenség felfedezése eredetileg 
a kémiai nanotechnológiának kö-
szönhető, a termék nem tartalmaz 
nanorészecskéket: Formulája ki-
zárólag olyan aktív összetevőket 

tartalmaz, amelyek használata több 
éve elfogadott a kozmetikumokban 
is (formaldehid- és fenolmentes). 

Működés
• Szagmegelőzés:
Az uvex nano shoe „add in” cipő-
fertőtlenítő rendszeres alkalma-
zása megakadályozza a lábbeli 
kellemetlen szagát. A szagokat 
csupán elfedő dezodorokkal 
szemben az uvex nano shoe 
„add in” megszünteti a mögöttes 
okokat: a baktériumokat.

• Folyamatos szagsemlegesítés:
Az uvex nano shoe „add in” alkal-
mazásával a sokat hordott láb-
beli is szagsemlegessé tehető.

• Gombaölő:
A láb bőrbetegségeit (pl. láb-
gombát) a leggyakrabban élesz-
tőgombák okozzák. Az uvex 
nano shoe „add in” cipőfertőtle-
nítő elpusztítja a gombákat, és 
megakadályozza az újbóli megje-
lenésüket. 

Alkalmazás
• Bármilyen lábbeliben alkalmaz-
ható

• Fújja az uvex nano shoe „add in” 
cipőfertőtlenítőt (kb. 5–10 ada-
got) a cipőbe, szabad levegőn. 
Hagyja 15 percig száradni, majd 
a cipő már hordható is

• Erősen fertőzött lábbeli esetén 
javasoljuk, hogy kezdetben heti 
három alkalommal használja a 
terméket

• A termék rendszeres használata 
hosszú távon megakadályozza a 
kellemetlen szagok kialakulását 
és a gombák megjelenését

A nano shoe add on működési elve

Talpbetét vagy bélés 

A cipőfertőtlenítő hatóanyaga
célzottan pusztítja el a
mikroorganizmusokat
(pl. az izzadságcseppekben).

A nano shoe add in működési elve 
A kellemetlen szagokat és a fertőzéseket okozó gombákat 
elpusztító germicidanyagok szabályozott kijuttatása

uvex nano shoe add on
Cikkszám 9698.100
Űrtartalom 100 ml

uvex nano shoe add in
Cikkszám 9698.300
Űrtartalom 125 ml

nano shoe add in

Cipőfelület

Nedvesség és hő

nano shoe add on impregnáció

VízOlaj stb.
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Munkavédelmi lábbelik
Polimercsizmák · Kiegészítők

NORA munkavédelmi csizma S5 SRC
Általános jellemzők:
• Hosszú szárú PVC munkavédelmi csizma

Védelmi jellemzők:
• A REACH-rendelet SVCH-jelöltlistáján sze-
replő lágyítószereket nem tartalmaz

• Ellenáll az olajnak, zsírnak, üzemanyagnak, 
 lúgoknak, savaknak és fertőtlenítőszereknek

• Acél orrmerevítő és középtalp
• Sarok- és orrmegerősítések, valamint boka-
védelem

• Antisztatikus

Kényelmi jellemzők:
• Anatómiailag kialakított kaptafa alapján ké-
szült, lassítja a kifáradást

• A szár hossza 33 cm, (42-es csizma esetén)
• A hosszú szár lerövidíthető
• Anatómiailag kialakított talpbetét
• Könnyű levétel

uvex trikókötésű betétzokni
• Bőrbarát
• Rendkívül magas nedvességfelszívó 
képesség

• Akár 30 °C-on is mosható
• Elasztikus

NORA munkavédelmi csizma S5 SRC
Cikkszám 9475.6 9476.6
Szabvány EN ISO 20345:2011 S5 SRC EN ISO 20345:2011 S5 SRC
Felsőrész PVC PVC
Méretek 37–50 36–47

uvex trikókötésű betétzokni
Cikkszám 9875.4
Méretek 39/40–47/48

9475.6 9476.6

9875.4
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Munkavédelmi lábbelik
 Áttekintés

Cikkszám Kollekció EN ISO 20345 Méretek Termék C
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6496.3 uvex motion 3XL S3 SRC 35–50 Cipő –  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 319
6496.5 uvex motion 3XL S3 SRC 35–50 Fűzős bakancs – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 319
6500.1 uvex 2 S1 P SRC 35–52 Szandál, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 290
6500.2 uvex 2 S1 P SRC 35–52 Szandál, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 290
6500.3 uvex 2 S1 P SRC 35–52 Szandál, 12-es szélesség 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 290
6500.4 uvex 2 S1 P SRC 35–52 Szandál, 14-es szélesség 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 290
6501.1 uvex 2 S1 P SRC 35–52 Cipő, perforált, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 290
6501.2 uvex 2 S1 P SRC 35–52 Cipő, perforált, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 290
6501.3 uvex 2 S1 P SRC 35–52 Cipő, perforált, 12-es szélesség 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 290
6501.4 uvex 2 S1 P SRC 35–52 Cipő, perforált, 14-es szélesség 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 290
6502.1 uvex 2 S3 SRC 35–52 Cipő, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
6502.2 uvex 2 S3 SRC 35–52 Cipő, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
6502.3 uvex 2 S3 SRC 35–52 Cipő, 12-es szélesség 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
6502.4 uvex 2 S3 SRC 35–52 Cipő, 14-es szélesség 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
6503.1 uvex 2 S3 SRC 35–52 Fűzős bakancs, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
6503.2 uvex 2 S3 SRC 35–52 Fűzős bakancs, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
6503.3 uvex 2 S3 SRC 35–52 Fűzős bakancs, 12-es szélesség 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
6503.4 uvex 2 S3 SRC 35–52 Fűzős bakancs, 14-es szélesség 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 289
6508.1 uvex 2 S3 SRC 35–52 Cipő, 14-es szélesség 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 291
6508.2 uvex 2 S3 SRC 35–52 Cipő, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 291
6508.3 uvex 2 S3 SRC 35–52 Cipő, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 291
6508.4 uvex 2 S3 SRC 35–52 Cipő, 12-es szélesség 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 291
6509.1 uvex 2 S3 SRC 35–52 Fűzős bakancs, 14-es szélesség 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 291
6509.2 uvex 2 S3 SRC 35–52 Fűzős bakancs, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 291
6509.3 uvex 2 S3 SRC 35–52 Fűzős bakancs, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 291
6509.4 uvex 2 S3 SRC 35–52 Fűzős bakancs, 12-es szélesség 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 291
6520.1 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35–52 Szandál, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 286
6520.2 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35–52 Szandál, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 286
6520.3 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35–52 Szandál, 12-es szélesség 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 286
6520.4 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35–52 Szandál, 14-es szélesség 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 286
6521.1 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35–52 Cipő, perforált, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 286
6521.2 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35–52 Cipő, perforált, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 286
6521.3 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35–52 Cipő, perforált, 12-es szélesség 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 286
6521.4 uvex 2 VIBRAM® S1 P HRO SRC 35–52 Cipő, perforált, 14-es szélesség 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 286
6522.1 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35–52 Cipő, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 288
6522.2 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35–52 Cipő, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 288
6522.3 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35–52 Cipő, 12-es szélesség 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 288
6522.4 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35–52 Cipő, 14-es szélesség 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 288
6523.1 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35–52 Fűzős bakancs, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 288
6523.2 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35–52 Fűzős bakancs, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 288
6523.3 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35–52 Fűzős bakancs, 12-es szélesség 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 288
6523.4 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35–52 Fűzős bakancs, 14-es szélesség 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 288
6526.1 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35–52 Cipő, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 285
6526.2 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35–52 Cipő, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 285
6526.3 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35–52 Cipő, 12-es szélesség 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 285
6527.1 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35–52 Fűzős bakancs, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 285
6527.2 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35–52 Fűzős bakancs, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 285
6527.3 uvex 2 GTX VIBRAM® S3 WR HI HRO SRC 35–52 Fűzős bakancs, 12-es szélesség 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 285
6528.1 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35–52 Cipő, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 287
6528.2 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35–52 Cipő, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 287
6528.3 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35–52 Cipő, 12-es szélesség 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 287
6528.4 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35–52 Cipő, 14-es szélesség 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 287
6529.1 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35–52 Fűzős bakancs, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 287
6529.2 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35–52 Fűzős bakancs, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 287
6529.3 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35–52 Fűzős bakancs, 12-es szélesség 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 287
6529.4 uvex 2 VIBRAM® S3 HI HRO SRC 35–52 Fűzős bakancs, 14-es szélesség 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 287
6596.1 uvex 1 sport S3 SRC 35–52 Cipő, 10-es szélesség 9579.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 265
6596.2 uvex 1 sport S3 SRC 35–52 Cipő, 11-es szélesség 9579.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 265
6596.3 uvex 1 sport S3 SRC 35–52 Cipő, 12-es szélesség 9579.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 265
6596.4 uvex 1 sport S3 SRC 35–52 Cipő, 14-es szélesség 9579.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 265
6598.7 uvex 1 sport S1 SRC 35–52 Cipő, 10-es szélesség 9579.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 265
6598.8 uvex 1 sport S1 SRC 35–52 Cipő, 11-es szélesség 9579.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 265
6598.9 uvex 1 sport S1 SRC 35–52 Cipő, 12-es szélesség 9579.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 265
6598.0 uvex 1 sport S1 SRC 35–52 Cipő, 14-es szélesség 9579.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 265
6913.7 uvex motion classic 2.0 S1 SRC 36–50 Szandál, 10-es szélesség 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 302
6913.8 uvex motion classic 2.0 S1 SRC 36–50 Szandál, 11-es szélesség 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 302
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6913.9 uvex motion classic 2.0 S1 SRC 36–50 Szandál, 12-es szélesség 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 302
6914.1 uvex motion classic 2.0 S3 SRC 36–50 Cipő, 10-es szélesség 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6914.2 uvex motion classic 2.0 S3 SRC 36–50 Cipő, 11-es szélesség 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6914.3 uvex motion classic 2.0 S3 SRC 36–50 Cipő, 12-es szélesség 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6914.7 uvex motion classic 2.0 S2 SRC 36–50 Cipő, 10-es szélesség 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6914.8 uvex motion classic 2.0 S2 SRC 36–50 Cipő, 11-es szélesség 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6914.9 uvex motion classic 2.0 S2 SRC 36–50 Cipő, 12-es szélesség 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6917.1 uvex motion classic 2.0 S3 SRC 36–50 Fűzős bakancs, 10-es szélesség 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6917.2 uvex motion classic 2.0 S3 SRC 36–50 Fűzős bakancs, 11-es szélesség 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6917.3 uvex motion classic 2.0 S3 SRC 36–50 Fűzős bakancs, 12-es szélesség 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6917.7 uvex motion classic 2.0 S2 SRC 36–50 Fűzős bakancs, 10-es szélesség 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6917.8 uvex motion classic 2.0 S2 SRC 36–50 Fűzős bakancs, 11-es szélesség 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6917.9 uvex motion classic 2.0 S2 SRC 36–50 Fűzős bakancs, 12-es szélesség 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 303
6919.7 uvex motion classic 2.0 S1 SRC 36–50 Cipő, perforált, 10-es szélesség 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 302
6919.8 uvex motion classic 2.0 S1 SRC 36–50 Cipő, perforált, 11-es szélesség 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 302
6919.9 uvex motion classic 2.0 S1 SRC 36–50 Cipő, perforált, 12-es szélesség 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 302
6927.8 uvex xenova® hygiene S1 SRC 35–50 Cipő, 11-es szélesség 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 306
6954.7 uvex motion sport S1 SRC 36–50 Szandál, 10-es szélesség 9593.7 ■ ■ ■ ■ ■ 296
6954.8 uvex motion sport S1 SRC 36–50 Szandál, 11-es szélesség 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 296
6954.9 uvex motion sport S1 SRC 36–50 Szandál, 12-es szélesség 9593.9 ■ ■ ■ ■ ■ 296
6955.7 uvex motion sport S2 SRC 36–50 Cipő, 10-es szélesség 9593.7 ■ ■ ■ ■ ■ 297
6955.8 uvex motion sport S2 SRC 36–50 Cipő, 11-es szélesség 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 297
6955.9 uvex motion sport S2 SRC 36–50 Cipő, 12-es szélesség 9593.9 ■ ■ ■ ■ ■ 297
6956.7 uvex motion sport S2 SRC 36–50 Bakancs, 10-es szélesség 9593.7 ■ ■ ■ ■ ■ 297
6956.8 uvex motion sport S2 SRC 36–50 Bakancs, 11-es szélesség 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 297
6956.9 uvex motion sport S2 SRC 36–50 Bakancs, 12-es szélesség 9593.9 ■ ■ ■ ■ ■ 297
6957.7 uvex motion sport S1 SRC 36–50 Szandál, 10-es szélesség 9593.7 ■ ■ ■ ■ ■ 296
6957.8 uvex motion sport S1 SRC 36–50 Szandál, 11-es szélesség 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 296
6957.9 uvex motion sport S1 SRC 36–50 Szandál, 12-es szélesség 9593.9 ■ ■ ■ ■ ■ 296
6958.7 uvex motion sport S1 SRC 36–50 Cipő, perforált, 10-es szélesség 9593.7 ■ ■ ■ ■ ■ 297
6958.8 uvex motion sport S1 SRC 36–50 Cipő, perforált, 11-es szélesség 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 297
6958.9 uvex motion sport S1 SRC 36–50 Cipő, perforált, 12-es szélesség 9593.9 ■ ■ ■ ■ ■ 297
6960.8 uvex xenova® hygiene SB A E FO SRC 35–50 Klumpa 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 306
6962.8 uvex xenova® hygiene S2 SRC 35–50 Bebújós cipő 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 307
6964.8 uvex xenova® hygiene S2 SRC 35–50 Cipő 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 307
6965.8 uvex xenova® hygiene S2 SRC 35–50 Cipő 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 307
6967.8 uvex motion style S1 SRC 36–48 Fűzős bakancs 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 298
6968.2 uvex motion black S1 P SRC 36–48 Cipő 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 301
6969.2 uvex motion black S1 P SRC 36–48 Bakancs 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 301
6975.2 uvex motion style S1 P SRC 36–50 Szandál 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 298
6975.8 uvex motion style S1 SRC 36–48 Szandál 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 298
6977.8 uvex motion classic S2 SRC 36–48 Cipő 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 301
6978.8 uvex motion style S2 SRC 36–50 Cipő 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 300
6979.8 uvex motion style S2 SRC 36–50 Fűzős bakancs 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 300
6980.8 uvex motion light S1 SRC 38–48 Szandál 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 304
6981.8 uvex motion light S1 SRC 38–48 Cipő, perforált 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 304
6982.8 uvex motion light S1 SRC 38–48 Cipő 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 304
6983.8 uvex motion light S2 SRC 38–48 Cipő 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 305
6984.8 uvex motion light S2 SRC 38–48 Fűzős bakancs 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 305
6985.2 uvex motion light S3 SRC 38–48 Cipő 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 305
6985.8 uvex motion light S2 SRC 38–48 Cipő 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 305
6986.2 uvex motion light S3 SRC 38–48 Fűzős bakancs 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 305
6986.8 uvex motion light S2 SRC 38–48 Fűzős bakancs 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 305
6989.8 uvex motion style S1 SRC 36–50 Cipő 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 299
6997.8 uvex motion style O1 FO SRC 36–50 Cipő (munkacipő) 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 299/321
6998.8 uvex motion style S1 SRC 36–50 Cipő 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 299
6999.2 uvex motion style S1 P SRC 36–48 Cipő 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 299
6999.8 uvex motion style S1 SRC 36–48 Cipő 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 299
8400.2 uvex quatro pro S3 SRC 38–50 Cipő 9595.4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 312
8401.2 uvex quatro pro S3 SRC 38–50 Fűzős bakancs 9595.4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 312
8402.2 uvex quatro pro S3 CI SRC 38–50 Fűzős téli bakancs 9595.4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 313
8403.2 uvex quatro pro S3 CI SRC 38–50 Cipzáras téli bakancs 9595.4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 313
8403.9 uvex quatro pro S2 CI SRC 38–50 Cipzáras téli bakancs 9595.4 ■ ■ ■ ■ ■ 313
8404.2 uvex quatro GTX S3 WR HI CI HRO SRC 38–48 Cipő ■ ■ ■ 311
8405.2 uvex quatro GTX S3 WR HI CI HRO SRC 38–48 Bakancs ■ ■ ■ 311
8450.2 uvex origin S3 HI CI HRO SRC 38–48 Cipő 9595.4 ■ ■ 314
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8450.9 uvex origin S2 HI CI HRO SRC 38–48 Cipő 9595.4 ■ 314
8451.2 uvex origin S3 HI CI HRO SRC 38–48 Fűzős bakancs 9595.4 ■ ■ 314
8451.9 uvex origin S2 HI CI HRO SRC 38–48 Fűzős bakancs 9595.4 ■ 314
8454.2 uvex origin S3 HI CI HRO SRC 38–48 Téli bakancs 9595.4 ■ ■ ■ 315
8463.9 uvex origin S2 CI HI HRO SRC 38–48 Hegesztőbakancs 9595.4 ■ 316
8464.9 uvex origin S2 CI HI HRO SRC 38–48 Hegesztő-/öntödei bakancs 9595.4 ■ 316
8465.0 uvex origin S2 CI HI HRO SRC 38–48 Öntödei bakancs 9595.4 ■ 316
8470.3 uvex sportsline S1 P SRC 36–48 Cipő 9537.0 ■ ■ ■ ■ 293
8472.3 uvex sportsline S1 P SRC 36–48 Cipő 9537.0 ■ ■ ■ ■ 293
8473.3 uvex sportsline S1 P SRC 36–48 Cipő 9537.0 ■ ■ ■ ■ 293
8511.7 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35–52 Cipő, perforált, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 275
8511.8 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35–52 Cipő, perforált, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 275
8511.9 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35–52 Cipő, perforált, 12-es szélesség 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 275
8512.7 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35–52 Cipő, perforált, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 275
8512.8 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35–52 Cipő, perforált, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 275
8512.9 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35–52 Cipő, perforált, 12-es szélesség 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 275
8514.1 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35–52 Cipő, perforált, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 276
8514.2 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35–52 Cipő, perforált, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 276
8514.3 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35–52 Cipő, perforált, 12-es szélesség 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 276
8516.1 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35–52 Cipő, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
8516.2 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35–52 Cipő, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
8516.3 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35–52 Cipő, 12-es szélesség 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
8517.1 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35–52 Fűzős bakancs, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
8517.2 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35–52 Fűzős bakancs, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
8517.3 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35–52 Fűzős bakancs, 12-es szélesség 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
8519.1 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35–52 Cipő, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 276
8519.2 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35–52 Cipő, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 276
8519.3 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35–52 Cipő, 12-es szélesség 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 276
8530.7 uvex 1 S1 SRC 35–52 Szandál, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 272
8530.8 uvex 1 S1 SRC 35–52 Szandál, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 272
8530.9 uvex 1 S1 SRC 35–52 Szandál, 12-es szélesség 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 272
8531.0 uvex 1 S1 SRC 35–52 Cipő, 14-es szélesség 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 273
8531.7 uvex 1 S1 SRC 35–52 Cipő, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 273
8531.8 uvex 1 S1 SRC 35–52 Cipő, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 273
8531.9 uvex 1 S1 SRC 35–52 Cipő, 12-es szélesség 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 273
8532.0 uvex 1 S1 SRC 35–52 Fűzős bakancs, 14-es szélesség 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 273
8532.7 uvex 1 S1 SRC 35–52 Fűzős bakancs, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 273
8532.8 uvex 1 S1 SRC 35–52 Fűzős bakancs, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 273
8532.9 uvex 1 S1 SRC 35–52 Fűzős bakancs, 12-es szélesség 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 273
8534.0 uvex 1 S2 SRC 35–52 Cipő, 14-es szélesség 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 272
8534.7 uvex 1 S2 SRC 35–52 Cipő, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 272
8534.8 uvex 1 S2 SRC 35–52 Cipő, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 272
8534.9 uvex 1 S2 SRC 35–52 Cipő, 12-es szélesség 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 272
8536.1 uvex 1 S1 P SRC 35–52 Szandál, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
8536.2 uvex 1 S1 P SRC 35–52 Szandál, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
8536.3 uvex 1 S1 P SRC 35–52 Szandál, 12-es szélesség 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 277
8542.0 uvex 1 S1 SRC 35–52 Szandál, 14-es szélesség 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 270
8542.7 uvex 1 S1 SRC 35–52 Szandál, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 270
8542.8 uvex 1 S1 SRC 35–52 Szandál, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 270
8542.9 uvex 1 S1 SRC 35–52 Szandál, 12-es szélesség 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 270
8543.0 uvex 1 S1 SRC 35–52 Cipő, perforált, 14-es szélesség 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 270
8543.7 uvex 1 S1 SRC 35–52 Cipő, perforált, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 270
8543.8 uvex 1 S1 SRC 35–52 Cipő, perforált, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 270
8543.9 uvex 1 S1 SRC 35–52 Cipő, perforált, 12-es szélesség 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 270
8544.0 uvex 1 S2 SRC 35–52 Cipő, 14-es szélesség 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 271
8544.7 uvex 1 S2 SRC 35–52 Cipő, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 271
8544.8 uvex 1 S2 SRC 35–52 Cipő, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 271
8544.9 uvex 1 S2 SRC 35–52 Cipő, 12-es szélesség 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 271
8545.0 uvex 1 S2 SRC 35–52 Fűzős bakancs, 14-es szélesség 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 271
8545.7 uvex 1 S2 SRC 35–52 Fűzős bakancs, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 271
8545.8 uvex 1 S2 SRC 35–52 Fűzős bakancs, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 271
8545.9 uvex 1 S2 SRC 35–52 Fűzős bakancs, 12-es szélesség 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 271
8546.7 uvex 1 S1 SRC 35–52 Cipő, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 274
8546.8 uvex 1 S1 SRC 35–52 Cipő, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 274
8546.9 uvex 1 S1 SRC 35–52 Cipő, 12-es szélesség 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 274
8547.7 uvex 1 S1 SRC 35–52 Fűzős bakancs, perforált, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 274
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8547.8 uvex 1 S1 SRC 35–52 Fűzős bakancs, perforált, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 274
8547.9 uvex 1 S1 SRC 35–52 Fűzős bakancs, perforált, 12-es szélesség 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 274
8553.1 uvex 1 S3 SRC 35–52 Cipő, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 268
8553.2 uvex 1 S3 SRC 35–52 Cipő, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 268
8553.3 uvex 1 S3 SRC 35–52 Cipő, 12-es szélesség 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 268
8553.4 uvex 1 S3 SRC 35–52 Cipő, 14-es szélesség 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 268
8554.1 uvex 1 S3 SRC 35–52 Fűzős bakancs, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 269
8554.2 uvex 1 S3 SRC 35–52 Fűzős bakancs, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 269
8554.3 uvex 1 S3 SRC 35–52 Fűzős bakancs, 12-es szélesség 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 269
8554.4 uvex 1 S3 SRC 35–52 Fűzős bakancs, 14-es szélesség 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 269
8560.7 uvex 1 ladies S1 SRC 35–43 Szandál, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 278
8560.8 uvex 1 ladies S1 SRC 35–43 Szandál, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 278
8561.7 uvex 1 ladies S1 SRC 35–43 Cipő, perforált, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 279
8561.8 uvex 1 ladies S1 SRC 35–43 Cipő, perforált, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 279
8562.7 uvex 1 ladies S2 SRC 35–43 Cipő, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 278
8562.8 uvex 1 ladies S2 SRC 35–43 Cipő, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 278
8563.7 uvex 1 ladies S1 SRC 35–43 Bakancs, perforált, 10-es szélesség 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 279
8563.8 uvex 1 ladies S1 SRC 35–43 Bakancs, perforált, 11-es szélesség 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 279
9475.6 Tartozékok S5 SRC 37–50 PVC munkavédelmi csizma, sárga – ■ 325
9476.6 Tartozékok S5 SRC 36–47 PVC munkavédelmi csizma, fehér – ■ 325
9494.9 uvex motorsport S1 SRA 36–48 Cipő 9595.0 ■ ■ 320
9495.9 uvex motorsport S1 SRA 36–48 Cipő 9595.0 ■ ■ 320
9496.1 uvex motorsport O1 FO SRA 36–48 Cipő (munkacipő) 9595.0 ■ ■ 321
9496.9 uvex motorsport S1 SRA 36–48 Cipő 9595.0 ■ ■ 320
9497.9 uvex motorsport S1 SRA 36–48 Cipő 9595.0 ■ ■ 320
9500.2 uvex xenova® atc S3 SRC 35–50 Cipő – ■ ■ ■ ■ ■ 309
9501.8 uvex xenova® atc S2 SRC 35–50 Cipő – ■ ■ ■ ■ 309
9502.2 uvex xenova® atc S3 WR SRC 35–50 Cipő – ■ ■ ■ ■ ■ ■ 309
9503.2 uvex xenova® atc S3 WR SRC 35–50 Cipő – ■ ■ ■ ■ ■ ■ 309
9510.2 uvex business casual S1 P SRC 38–48 Cipő 9538.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 295
9510.8 uvex business casual S1 SRC 38–48 Cipő 9538.8 ■ ■ ■ ■ ■ 295
9511.2 uvex business casual S1 P SRC 38–48 Cipő 9538.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 295
9512.2 uvex business casual S1 P SRC 38–48 Cipő 9538.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 295
9512.8 uvex business casual S1 SRC 38–48 Cipő 9538.8 ■ ■ ■ ■ ■ 295
9534.0 Talpbetétek 35–52 Komfort klíma talpbetét, 14-es szélesség – ■ 322
9534.7 Talpbetétek 35–52 Komfort klíma talpbetét, 10-es szélesség – ■ 322
9534.8 Talpbetétek 35–52 Komfort klíma talpbetét, 11-es szélesség – ■ 322
9534.9 Talpbetétek 35–52 Komfort klíma talpbetét, 12-es szélesség – ■ 322
9537.0 Talpbetétek Komfort klíma talpbetét ■ 323
9538.8 Talpbetétek 38–48 Komfort klíma talpbetét, 11-es szélesség – ■ 323
9541.4 uvex office S1 SRA 38–47 Cipő – ■ ■ 317
9541.9 uvex office S1 SRA 38–47 Cipő – ■ 317
9542.2 uvex office S1 P SRA 38–47 Cipő – ■ ■ 317
9581.9 uvex performance S2 SRA 38–48 Cipő 9598.0 ■ ■ 318
9582.2 uvex performance S3 SRA 38–47 Bakancs 9598.0 ■ ■ ■ 318
9582.9 uvex performance S2 SRA 38–48 Bakancs 9598.0 ■ ■ 318
9593.7 Talpbetétek 36–50 Komfort klíma talpbetét, 10-es szélesség 322
9593.9 Talpbetétek 36–50 Komfort klíma talpbetét, 12-es szélesség 322
9595.0 Talpbetétek 36–48 Komfort klíma talpbetét uvex hydroflex® GEL – ■ ■ 323
9595.4 Talpbetétek 38–50 Komfort klíma talpbetét uvex 3D hydroflex® foam         – ■ ■ 322
9595.5 Talpbetétek 38–48 Komfort klíma talpbetét – ■ 323
9595.6 Talpbetétek 35–50 Komfort klíma talpbetét uvex 3D hydroflex® foam         – ■ ■ 322
9595.7 Talpbetétek 35–50 Komfort klíma talpbetét uvex hydroflex® GEL – ■ ■ 323
9595.9 Talpbetétek 35–50 Komfort klíma talpbetét uvex hydroflex® GEL – ■ ■ 323
9598.0 Talpbetétek 38–48 Komfort klíma talpbetét – ■ ■ 323
9698.100 uvex nano shoe add on Cipőimpregnáló – 324
9698.300 uvex nano shoe add in Cipőfertőtlenítő – 324
9875.4 Tartozékok 39–48 Trikókötésű betétzokni – 325

Munkavédelmi kategóriák az EN�ISO�20345 szabvány szerint
SB Az ipari felhasználású, 200 joule ellenállású orrmerevítővel rendelkező munkavédelmi cipők specifikációja
S1 Olyan területek, ahol a nedvesség várhatóan nem számottevő tényező. Az antisztatikus tulajdonság, a sarok energiaelnyelése, a zárt sarokrész és az ellenállás benzinnel és olajjal szemben szintén követelmény. 
S2 Olyan területek, ahol a nedvesség hatása is előfordulhat. Az S1 mellett még vízlepergető (vízhatlan) bőr is.
S3 Az S2 cipők olyan területei, ahol a szúrásállóság és a mintázott talp is követelmény.
S5 Olyan nedves területek, ahol az átszúrásállóság és a mintázott talp is követelmény.
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