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uvex RX sp 5512

uvex 5512
• plastový rám so športovým zaobleným
 dizajnom
• mäkký nastaviteľný nosník
• ochranná funkcia integrovaná v 
 dizajne rámu
• zakrivené anatomické šošovky

+ 3,5 až – 3,5 dpt.
Možný rozsah dioptrií

Model:     16946109221
Šosovka:    65 mm
Šír. nosníka:  16 mm
Farba:     Antracit/Oranž.

uvex ght-fit-kit 6118

uvex 6118
• náhlavný pás zaručuje priľnavosť pri
 práci v extrémnych podmienkach
• mäkký nastaviteľný nosník a penovy rám
• ochranná funkcia integrovaná v dizajne 
 rámu
• zakrivené anatomické šošovky

+ 3,5 až – 3,5 dpt.
Možný rozsah dioptrií

Model:     16946118005
Šosovka:    65 mm
Šír. nosníka:  16 mm
Farba:     Antracit/Oranž.
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uvex RX sp 5510

uvex 5510
• plastový rám so športovým dizajnom
• anatomicky tvarované mäkké sedielka
• ochranné funkcie integrovaná v dizajne 
 rámu
• zakrivené anatomické šošovky

+ 5 až – 5 dpt.
Možný rozsah dioptrií

Model:     16946109217
Šosovka:    62 mm
Šír. nosníka:  17 mm
Farba:     Čierna/Oranž.

Model:     16946109216
Šosovka:    62 mm
Šír. nosníka:  17 mm
Farba:     Čierna/Sivá
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UVEX 5106

uvex 5106
• kovový rám so šhlejším profilom
• anatomicky nastaviteľný nosník
• transparentná bočná ochrana
• ľahko nastaviteľné čas pre uši TPE

Model:     16946109109
Šosovka:    52 mm
Šír. nosníka:  20 mm
Farba:     Matná olovená

Model:     16946109108
Šosovka:    50 mm
Šír. nosníka:  20 mm
Farba:     Matná olovená

Možný rozsah dioptrií
+ 8,0 až – 10,0 dpt.

UVEX 5107

uvex 5107
• kovový rám so šhlejším profilom
• anatomicky nastaviteľný nosník
• transparentná bočná ochrana
• ľahko nastaviteľné čas pre uši TPE

+ 8,0 až – 10,0 dpt.
Možný rozsah dioptrií

Model:     16946109110
Šosovka:    49 mm
Šír. nosníka:  20 mm
Farba:     Ancká zlatá
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UVEX 5108

uvex 5108
• šhly, výrazný kovový rám
• anatomicky nastaviteľný nosník
• transparentná bočná ochrana
• ľahko nastaviteľné čas pre uši TPE

Model:     16946109112
Šosovka:    54 mm
Šír. nosníka:  19 mm
Farba:     Oceľová modrá

Možný rozsah dioptrií
+ 8,0 až – 10,0 dpt.

UVEX 5102
uvex 5102
• modný kovový rám v leteckom štýle
• anatomicky nastaviteľný nosník
• transparentná bočná ochrana
• ľahko nastaviteľné čas pre uši TPE

Možný rozsah dioptrií
+ 8,0 až – 10,0 dpt.

Model:     16946109101
Šosovka:    53 mm
Šír. nosníka:  20 mm
Farba:     Matná olovená

Model:     16946109100
Šosovka:    51 mm
Šír. nosníka:  20 mm
Farba:     Matná olovená
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UVEX 5103

uvex 5103
• kovový rám s klasickým dizajnom s
 dvojitou časťou na nos
• anatomicky nastaviteľný nosník
• transparentná bočná ochrana
• ľahko nastaviteľné čas pre uši TPE Model:     16946109105

Šosovka:    55 mm
Šír. nosníka:  17 mm
Farba:     Matná olovená

Model:     16946109104
Šosovka:    53 mm
Šír. nosníka:  17 mm
Farba:     Matná olovená

Možný rozsah dioptrií
+ 8,0 až – 10,0 dpt.
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