Korrekciós
védőszemüvegek

uvex i-performance

Next Level
Equipment
A teljesítmény átértelmezése
Tökéletes látás minden helyzetben
uvex RX kosárszemüveg: az első széles látómezős ko-

A nagy fényáteresztési tényezőnek köszönhetően a

sárszemüveg közvetlen rögzített korrekciós lencsékkel.

kosárszemüvegen átjutó fény még hosszantartó alkal-

A korrekciós betéteket vagy fedőszemüveget alkalmazó

mazás esetén is megakadályozza a szem fáradását. Az

hagyományos megoldásokkal szemben ez a kosárszem-

ergonómikus kialakításnak köszönhetően a védőszem-

üveg aberráció nélküli kiváló optikai minőséget nyújt.

üveg alkalmazkodik a viselő arcához, ezzel tökéletes

Spektrális fényáteresztési szint %-ban

látást és kényelmet biztosít.

100

+ 18 %
50

Széles látómezős
kosárszemüveg
korrekciós
uvex RX goggle
betéttel

Közvetlen rögzített korrekciós lencse
Közvetlenül a kosárszemüveg keretébe helyezett,
az egyéni igényeknek megfelelő korrekciós lencse.
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Láthatóan jobb
Spektrofotométeres mérések igazolták, hogy
azuvex RX kosárszemüveg fényáteresztési
tényezője akár 18%-kal magasabb, mint a
hagyományos, korrekciós betétes vagy fedőszemüveges megoldások esetében. A magasabb
fényáteresztési szint minimalizálja a szemizmok
terhelését. Ezt a hatást tovább fokozza a
korrekciós lencsék tükröződésmentes bevonata.

uvex RX goggle
Az uvex i-performance termékek támogatják

A folyamatos termékfejlesztést a legújabb

az emberi test természetes mozgását, csök-

orvosi kutatásokat és technológiát figyelem-

kentik az arra eső nyomást és a terhelést,

be véve végezzük, így biztosítva a maximális

maximalizálják a kényelmet.

teljesítményt és termékeink mérhető kiváló
tulajdonságait.

Rugalmas fejpántrögzítő fül
A rugalmas fejpántrögzítő fül segítségével a kosárszemüveg különféle arcformákhoz igazítható. A
kényelmes szövet fejpánt biztosan a helyén tartja
az uvex RX kosárszemüveget.

Nincs fényveszteség. Nincs optikai aberráció.
A korrekciós lencsék közvetlenül az uvex RX goggle
keretébe illeszthetők. Ennek köszönhetően a fény
csak egy felületen törik meg, ami biztosítja a normál
védőszemüvegekével megegyező optikai minőséget.
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Korrekciós védőszemüvegek
Basic kollekció – műanyag keretek
uvex 9137 ceramic
• Pantoszkóp alakú Kevlar keret
fém szárakkal
• Anatómiai formájú híd
• Csavarral rögzített, átlátszó
oldalvédők
• Könnyen beállítható, kényelmes
TPE szárvégek

Cikksz. 9137.240
Hiv. sz.
9137 240 49/20
Lencse 49 mm
Orrnyereg 20 mm
Szín
bordó
Cikksz. 9137.260
Hiv. sz.
9137 260 49/20
Lencse 49 mm
Orrnyereg 20 mm
Szín
kobaltkék
Cikksz. 9137.290
Hiv. sz.
9137 290 49/20
Lencse 49 mm
Orrnyereg 20 mm
Szín
szürke

uvex 5503
• Műanyag keret klasszikus
lencseformával
• Anatómiai formájú híd
• Átlátszó oldalvédők
• Oldalvédőkbe épített
szemvédelem

Cikksz. 6109.202
Hiv. sz.
5503 2000 54/17
Lencse 54 mm
Orrnyereg 17 mm
Szín
fehér
Cikksz. 6109.203
Hiv. sz.
5503 1300 54/17
Lencse 54 mm
Orrnyereg 17 mm
Szín
antracit
Stílus fém szárakkal
Cikksz. 6109.204
Hiv. sz.
5503 7415 54/17
Lencse 54 mm
Orrnyereg 17 mm
Szín
zöld/szürke
Fém szárak rugós csuklóval

uvex 5504
• Műanyag keret ovális lencsékkel
• Anatómiai formájú híd
• Átlátszó oldalvédők
• Oldalvédőkbe épített
szemvédelem

Cikksz. 6109.205
Hiv. sz.
5504 2000 55/20
Lencse 55 mm
Orrnyereg 20 mm
Szín
fehér
Cikksz. 6109.206
Hiv. sz.
5504 1300 55/20
Lencse 55 mm
Orrnyereg 20 mm
Szín
antracit
Stílus fém szárakkal
Cikksz. 6109.207
Hiv. sz.
5504 1525 55/20
Lencse 55 mm
Orrnyereg 20 mm
Szín
szürke/áttetsző
Fém szárak rugós csuklóval
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Korrekciós védőszemüvegek
Basic kollekció – műanyag keretek
uvex 5502 · 9134 meteor
• Szorosan illeszkedő műanyag
keret
• Anatómiai formájú híd
• Beépített oldal- és szemöldökvédelem
• A keret különleges formája alulról is biztosítja a szem védelmét
a részecskékkel szemben
• A szárak hossza négy különböző
helyzetbe állítható
• Állítható, kényelmes Softform
szárvégek

Cikksz. 9134.290
Hiv. sz.
9134 290 56/15
Lencse 56 mm
Orrnyereg 15 mm
Szín
szürke
Cikksz. 6108.202
Hiv. sz.
5502 3525 56/15
Lencse 56 mm
Orrnyereg 15 mm
Szín
világoskék

uvex 5506
• Kényelmes műanyag keret
• Anatómiai formájú híd
• Beépített oldal- és szemöldökvédelem

Cikksz. 6109.210
Hiv. sz.
5506 1725 56/18
Lencse 56 mm
Orrnyereg 18 mm
Szín
áttetsző világosszürke
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Korrekciós védőszemüvegek
Basic kollekció – műanyag keretek · uvex RX 5505 család
uvex 5505
Ez az egyszerű, könnyű műanyag
keret kiemelkedő viselési kényelmet nyújt. A keretbe épített oldalés szemöldökvédők kivételesen
szoros illeszkedést biztosítanak.
A szárak állítható hossza és dőlésszöge tovább fokozza a keret
kényelmét.
• Szorosan illeszkedő műanyag
keret
• Anatómiai formájú híd
• Beépített oldal- és szemöldökvédelem
• A keret különleges formája alulról is biztosítja a szem védelmét
a részecskékkel szemben
• A szárak hossza és szöge egyedileg állítható
• Állítható, kényelmes Softform
szárvégek
A matt felülettel rendelkező uvex
modell fényvisszaverése csökkentett mértékű.

uvex 5505 plan PC SAR – dioptria nélküli szemüveg
Ezt a modellt az optikai korrekciót
nem igénylő felhasználók számára
terveztük. A kerethez polikarbonát
lencsék tartoznak. A dioptria
nélküli lencsék tükröződésmentes
bevonata maximális védelmet
nyújt a zavaró csillogás ellen.
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Cikksz.
Hiv. sz.
Lencse
Orrnyereg
Szín
Kialakítás

6108.208
5505 9020 55/19
55 mm
19 mm
kristály, matt
polikarbonát lencsék
HC, SAR

Cikksz.
Hiv. sz.
Lencse
Orrnyereg
Szín
Kialakítás

6108.209
5505 9020 57/19
57 mm
19 mm
kristály, matt
polikarbonát lencsék
HC, SAR

Cikksz. 6109.208
Hiv. sz.
5505 2900 55/19
Lencse 55 mm
Orrnyereg 19 mm
Szín
átlátszó
Cikksz. 6109.209
Hiv. sz.
5505 2900 57/19
Lencse 57 mm
Orrnyereg 19 mm
Szín
átlátszó
Cikksz. 6109.214
Hiv. sz.
5505 2126 55/19
Lencse 55 mm
Orrnyereg 19 mm
Szín
kristály, matt
Cikksz. 6109.215
Hiv. sz.
5505 2126 57/19
Lencse 57 mm
Orrnyereg 19 mm
Szín
kristály, matt

Korrekciós védőszemüvegek
Különleges modellek · uvex RX 5505 család
uvex RX 5505 seal
Az extra tömítő keret alkalmazása
kifejezetten repülő részecskék
(pl. csiszolás) vagy por jelenlétében, illetve folyadékok kezelésekor ajánlott. A kényelmes keret
könnyen rögzíthető. A tömítő
kerettel a védőszemüveg maximális védelmet nyújt és megfelel
az EN 166-os szabvány 7.2.4,
„Folyadékcseppek és fröccsenések elleni védelem” részének. A
tömítő keret „3”-as jelzésű. A
tömítő keret külön is kapható.
Javasoljuk, hogy a tömítő kereteket tartsa készleten, hogy az
alkalmazottai számára megfelelő
mindig rendelkezésre álljon.

Cikksz. 6118.000
Hiv. sz.
5505 seal 55/19
Méret
55/19
Szín
fekete
Kompatibilis a következőkkel:
Cikksz. 6109.208
Cikksz. 6109.214
Cikksz. 6118.001
Hiv. sz.
5505 seal 57/19
Méret
57/19
Szín
fekete
Kompatibilis a következőkkel:
Cikksz. 6109.209
Cikksz. 6109.215

uvex RX 5505 flip-up
• Szorosan illeszkedő műanyag
keret
• Anatómiailag formázott orrnyeregpárnák
• A keretbe épített oldal- és
szemöldökvédők
• Teljesen színezett keret és
oldalvédők
• A felhajtható hegesztő lencsék
5-ös szintű hegesztésvédelmet
nyújtanak
• Az új, szürke lencsés szűrőtechnológia az UV és infravörös
sugarak elleni védelem mellett
tökéletes színfelismerést is
biztosít.

Cikksz. 6109.218
Hiv. sz.
5505 9905 55/19
Lencse 55 mm
Orrnyereg 19 mm
Szín
fekete/zöld
Felhajtható lencse
Lencse PC szürke,
5-ös hegesztésvédelmi
szint
uvex infradur PLUS
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Korrekciós védőszemüvegek
Basic kollekció – fém keretek
uvex 9253 silverstar
• Fémkeret vékonyabb profillal
• Anatómiailag állítható híd
• Csavarral rögzített, átlátszó
oldalvédők
• Könnyen beállítható, kényelmes
TPE szárvégek

Cikksz. 9253.001
Hiv. sz.
9253 001 50/20
Lencse 50 mm
Orrnyereg 20 mm
Szín
ezüst

uvex 9254 greystar
• Klasszikus kialakítású fémkeret
• Anatómiailag állítható híd
• Csavarral rögzített, átlátszó
oldalvédők
• Könnyen beállítható, kényelmes
TPE szárvégek

Cikksz. 9254.001
Hiv. sz.
9254 001 50/20
Lencse 50 mm
Orrnyereg 20 mm
Szín
kékesszürke matt
Cikksz. 9254.002
Hiv. sz.
9254 002 52/20
Lencse 52 mm
Orrnyereg 20 mm
Szín
kékesszürke matt

uvex 9154 starlet
• Fémkeret ovális lencsékkel
• Anatómiailag állítható híd
• Csavarral rögzített, átlátszó
oldalvédők
• Könnyen beállítható, kényelmes
TPE szárvégek

uvex 9155 mercury
• Vékony, tetszetős fémkeret
• Anatómiailag állítható híd
• Csavarral rögzített, átlátszó
oldalvédők
• Könnyen beállítható, kényelmes
TPE szárvégek
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Cikksz. 9155.460
Hiv. sz.
9155 460 54/19
Lencse 54 mm
Orrnyereg 19 mm
Szín
acélkék
Cikksz. 9155.461
Hiv. sz.
9155 461 56/19
Lencse 56 mm
Orrnyereg 19 mm
Szín
acélkék

Cikksz. 9154.490
Hiv. sz.
9154 490 47/20
Lencse 47 mm
Orrnyereg 20 mm
Szín
antik arany
Cikksz. 9154.491
Hiv. sz.
9154 491 49/20
Lencse 49 mm
Orrnyereg 20 mm
Szín
antik arany

Korrekciós védőszemüvegek
Basic kollekció – fém keretek
uvex 5102 · 9256 pilot
• Divatos, pilóta stílusú fémkeret
• Anatómiailag állítható híd
• Csavarral rögzített, átlátszó
oldalvédők
• Könnyen beállítható, kényelmes
TPE szárvégek

Cikksz. 6109.100
Hiv. sz.
5102 1400 51/20
Lencse 51 mm
Orrnyereg 20 mm
Szín
kékesszürke matt
Cikksz. 9256.001
Hiv. sz.
9256 001 53/20
Lencse 53 mm
Orrnyereg 20 mm
Szín
kékesszürke matt

uvex 5103
• Klasszikus fémkeret dupla hidas
orrnyereggel
• Anatómiailag állítható puha
orrnyeregpárnák
• Csavarral rögzített, átlátszó
oldalvédők
• A legmagasabb. „F” mechanikai
ellenállóképesség (45 m/mp)
• Könnyen beállítható, kényelmes
TPE szárvégek

Cikksz. 6109.104
Hiv. sz.
5103 1400 53/17
Lencse 53 mm
Orrnyereg 17 mm
Szín
kékesszürke matt
Cikksz. 6109.105
Hiv. sz.
5103 1400 55/17
Lencse 55 mm
Orrnyereg 17 mm
Szín
kékesszürke matt

uvex 5101
• Klasszikus fémkeret dupla hidas
orrnyereggel
• Anatómiailag állítható puha
orrnyeregpárnák
• Fémhálóból készült oldalvédők a
jó levegőkeringés érdekében
• Szárak rugós csuklóval
• Könnyen beállítható, kényelmes
TPE szárvégek

Cikksz. 6109.102
Hiv. sz.
5101 1018 54/17
Lencse 54 mm
Orrnyereg 17 mm
Szín
fekete/ezüst
Cikksz. 6109.103
Hiv. sz.
5101 1018 56/17
Lencse 56 mm
Orrnyereg 17 mm
Szín
fekete/ezüst

uvex F 300
• Nagy fémkeret dupla hidas
orrnyereggel
• Anatómiailag állítható puha
orrnyeregpárnák
• Csavarral rögzített, átlátszó
oldalvédők
• Könnyen beállítható, kényelmes
TPE szárvégek

Cikksz. 9259.300
Hiv. sz.
9259 300 56/21
Lencse 56 mm
Orrnyereg 21 mm
Szín
arany/barna márvány
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uvex RX ti
Titánium keretek

A kiváló tulajdonságokkal rendelkező titániumot elsősorban

Rendkívül stabil

az űriparban és az egészségügyi technológiában alkalmazzák. Titániumkereteket 1983 óta használunk.

Viszonylag könnyű
Antiallergén

A titánium korrózióálló és nem okoz allergiás tüneteket.

Hidegen megmunkálható

4,5 g/cm3- es sűrűségével a titánium körülbelül fele olyan
nehéz, mint a rozsdamentes acél.
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Kiváló viselési kényelmet nyújt

Korrekciós védőszemüvegek
uvex RX ti
uvex RX ti 9248
• Vékony, tetszetős titánkeret
• Könnyű, nem tartalmaz allergiás
reakciót kiváltó anyagokat, teljes
egészében titánból készült híd
• Rugalmas titán szárak
• Anatómiailag állítható híd
• Csavarral rögzített, átlátszó
oldalvédők
• Könnyen beállítható, kényelmes
TPE szárvégek

Cikksz. 9248.001
Hiv. sz.
9248 001 52/19
Lencse 52 mm
Orrnyereg 19 mm
Szín
titán kék

uvex RX ti 5900
• Titánkeret ovális lencsékkel
• Könnyű, nem tartalmaz allergiás
reakciót kiváltó anyagokat,
korrózióálló
• Anatómiailag állítható puha
orrnyeregpárnák
• Csavarral rögzített, átlátszó
oldalvédők
• Könnyen beállítható, kényelmes
TPE szárvégek

Cikksz. 6109.400
Hiv. sz.
5900 1600 49/20
Lencse 49 mm
Orrnyereg 20 mm
Szín
titán kék

uvex RX ti 5901
• Klasszikus kialakítású titánkeret
• Könnyű, nem tartalmaz allergiás
reakciót kiváltó anyagokat,
korrózióálló
• Anatómiailag állítható puha
orrnyeregpárnák
• Csavarral rögzített, átlátszó
oldalvédők
• Könnyen beállítható, kényelmes
TPE szárvégek

Cikksz. 6109.401
Hiv. sz.
5901 1600 50/20
Lencse 50 mm
Orrnyereg 20 mm
Szín
titán kék
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Korrekciós védőszemüvegek
Szemüveglencse típusok az uvex basic kollekciós műanyag- és fémkeretes
modellekhez, valamint az uvex RX 5505 és uvex RX ti modellekhez
Fókusztípus

Verzió

A lencsék centrálási paramétere
Kilátási magasság

Leírás

Doboz mérete

Egyfókuszú
kb. +/- 3,5 dioptriától aszférikus kialakítás javasolt

– Távolra, köztes távolságra vagy közelre látási
zavarok korrekciója

Méret kb. +/– 3,0 dpt-tól javasolt

Tanúsított korrekciós tartomány

Közelikomfort – Nahcomfort Standard / Nahcomfort Optima
– Nagyobb terület a közelre és köztes távolságra látáshoz
– 40 cm-től kb. 3 m-es munkavégzési távolsághoz
alkalmas
– A lencse középső részét a 60–80 cm-es
munkavégzési távolsághoz igazították
– Olvasási távolsághoz három korrekciós változatban kapható (az előzőeken felül)
– A viselő korától és a munkavégzési távolságtól
függ
Illesztési ajánlás: a pupilla távolsága az alsó széltől
mínusz 2 mm

Z
N

Nahcomfort Standard
Z
N

Nahcomfort Optima

Közelikomfort A típus
– Degresszió: 0,75 dpt.
– Életkor kb. < 50 év

min. 16 mm

Közelikomfort B típus
– Degresszió: 1,25 dpt.
– Életkor kb. 50–55 év

min. 16 mm

Közelikomfort C típus
– Degresszió: 1,75 dpt.
– Életkor kb. > 55 év

min. 16 mm

Tanúsított korrekciós tartomány

Bifokális
– Távolra látási és olvasási zavarok korrekciója
– Jól elkülöníthető terület a közelre látáshoz
– A távolra és közelre látás élesen elhatárolódik a
két terület között
– Azonnali elfogadás, az éles határvonal segít a
tájékozódásban

Eltérő fókuszú rész szélessége: 28 mm, ívelt

F

N

Tanúsított korrekciós tartomány

Varifokális
– Távolra, köztes távolságra és közelre látási zavarok
korrekciója
– Gördülékeny váltás a távoli és közeli képek között
(progresszív csatorna)
– A láthatatlan átmeneti zóna korrigálja a köztes
távolságokat

Varifokális Standard
F

– Szokásos terület a távolra és közelre látáshoz
– Hosszú, keskeny progresszív csatorna

min. 22 mm

N
F
N

Varifokális Pro Work
– Nagy terület a távolra látáshoz
– Széles progresszív csatorna
– Optimalizált terület olvasáshoz

min. 19 mm

Varifokális Piccolo
F

N

– Lapos keretekhez alkalmas
– Nagy terület a távolra és közelre látáshoz
– Rövidített progresszív csatorna

min. 16 mm

Varifokális Top One
F

N
F
N

Tanúsított korrekciós tartomány
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– Nagyon kényelmes, nagy látómező távolra és közelre látáshoz
– Széles progresszív csatorna a nagyobb kényelemért
– Minimális elmosódás a perifériás területen

min. 18 mm

Varifokális Optima
– A legújabb generációs, egyedileg beállított multifokális
lencse
– Széles látómező bármilyen távolsághoz
– Szebb kialakítás
– Csaknem elmosódásmentes a perifériás területen

min. 16 mm

Anyag

Extrák, opciók

Műanyag

Szilikát

CR 39

HI 1.6

HI 1.67

PC

Trivex

Edzett üveg

Normál
AR

Multi
AR

Super
AR

Színezett
lencse

Variomatic

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

kemény
bevonattal

kemény
bevonattal

kemény
bevonattal
csak SAR-el

javasolt
+/– 4,0 dpt-tól

kemény
bevonattal
csak SAR-el
javasolt
+/– 6,0 dpt-tól

+ 6,0 és – 8,0 dpt.
között maximum
cyl. 4,0 dpt.

+ 6,0 és – 8,0 dpt.
között maximum
cyl. 4,0 dpt.

+ 8,0 és – 12,0 dpt.
között maximum
cyl. 3,0 dpt.

+ 6,0 és – 8,0 dpt.
között maximum
cyl. 4,0 dpt.

+ 8,0 és – 10,0 dpt.
között maximum
cyl. 4,0 dpt.

+ 6,0 és – 6,0 dpt.
között maximum
cyl. 2,0 dpt.

Standard/
Optima

csak Optima

csak Optima

Standard/
Optima

–

csak Standard

✔

✔

✔

—

—

Standard/
Optima

csak Optima

csak Optima

Standard/
Optima

–

csak Standard

✔

✔

✔

—

—

Standard/
Optima

csak Optima

csak Optima

Standard/
Optima

–

csak Standard

✔

✔

✔

—

—

+ 4,0 és – 6,0 dpt.
között maximum
cyl. 2,0 dpt.

+ 4,0 és – 6,0 dpt.
között maximum
cyl. 2,0 dpt.

+ 4,0 és – 6,0 dpt.
között maximum
cyl. 2,0 dpt.

+ 4,0 és – 6,0 dpt.
között maximum
cyl. 2,0 dpt.

✔

✔

—

✔

✔

✔

✔

✔

—

+ 6,0 és – 6,0 dpt.
között maximum
cyl. 4,0 dpt.
Add. 3,0

+ 8,0 és – 12,0 dpt.
között maximum
cyl. 3,0 dpt.
Add. 3,0

✔

✔

✔

✔

—

✔

✔

✔

✔

✔

csak
polikarbonát

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

csak
polikarbonát
vagy Trivex

✔

✔

✔

✔

—

✔

✔

—

✔

✔

csak
polikarbonát

✔

✔

✔

✔

—

✔

✔

✔

✔

✔

csak
polikarbonát

✔

✔

✔

✔

✔

—

✔

✔

✔

✔

csak
polikarbonát
vagy Trivex

+ 6,0 és – 8,0 dpt.
között maximum
cyl. 4,0 dpt.
Add. 3,0

+ 8,0 és – 10,0 dpt.
között maximum
cyl. 4,0 dpt.
Add. 3,0

+ 6,0 és – 6,0 dpt.
között maximum
cyl. 2,0 dpt.
Add. 3,0

+ 6,0 és – 8,0 dpt.
között maximum
cyl. 3,0 dpt.

+ 4,0 és – 6,0 dpt.
között maximum
cyl. 2,0 dpt.

—

✔

+ 6,0 és – 6,0 dpt.
között maximum
cyl. 2,0 dpt.
Add. 3,0

+ 6,0 és – 8,0 dpt.
között maximum
cyl. 4,0 dpt.
Add. 3,0

+ 8,0 és – 10,0 dpt. + 8,0 és – 10,0 dpt. + 8,0 és – 12,0 dpt.
között maximum
között maximum
között maximum
cyl. 4,0 dpt.
cyl. 4,0 dpt.
cyl. 4,0 dpt.
Add. 3,0
Add. 3,0
Add. 3,0

csak
polikarbonát
vagy Trivex

Nem
elérhető
edzett
üvegből

+ 7,0 és – 8,0 dpt.
között maximum
cyl. 3,0 dpt.
Add. 3,0
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uvex RX gravity zero
Fúrt keretes korrekciós védőszemüvegek

Biztonságos látás könnyedén
Az uvex RX gravity zero fúrt keretes
korrekciós védőszemüveg kollekció a
biztonságnál többet kínál.

A fúrt keretes szemüvegek rendkívül népszerűek a
magánszférában. Különlegességüket a könnyű súlyuk
és az akadálytalan látás adja. Az uvex RX gravity zero
kollekciót ezen jellemzők figyelembe vételével fejlesztettük ki.
Különleges kialakítás és kiváló minőségű keret- és
lencseanyagok felhasználásával sikerült az ipari
szemvédelmi szabványok előírásait korlátozás nélkül
teljesítő fúrt keretes szemüveget létrehozni.
Az uvex RX gravity zero kollekció mély benyomást tesz
kivételesen könnyű súlyával, akadálymentes látóterével
és nagy mechanikai szilárdságával.

Az alábbi képsorozat az EN 166 szerinti lövéspróbát mutatja, amelyet az uvex RX gravity zero 7101-en
végeztek el (acélgolyó, Ø 6 mm, becsapódás sebessége 45 m/s).

További információért telepítse
a QR Code Reader programot
és okostelefonja segítségével
fényképezze le a kódot.

A korrekciós védőszemüvegeket bemutató lassított felvétel megtalálható az uvex-safety.de oldalon

Lencseanyagok összehasonlítása
A fúrt keretes védőszemüvegekhez Trivexből készült lencsék használatát javasoljuk. A Trivex nemcsak mechanikailag
nagyon stabil, de rendkívül könnyű, ellenálló a vegyszerekkel szemben és kitűnő optikai minőséggel rendelkezik.
Anyag
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Fajsúly
g/cm³

Optikai
minőség

Mechanikai
szilárdság

Vegyi ellenállóképesség

Alkalmasság fúrt keretes
korrekciós védőszemüvegekhez

Trivex

1,1

1

F

+++

+++

Polikarbonát

1,2

1

F

+

nem alkalmas

Nagy törésmutatóval
rendelkező műanyagok
HI1,6/HI 1,67

1,33/1,4

1

S

++

++

CR-39, módosított

1,3

1

S

++

nem alkalmas

Edzett üveg

2,5

1

S

+++

nem alkalmas

Korrekciós védőszemüvegek
uvex RX gravity zero
uvex RX gravity zero 7101
• Fúrt keretes korrekciós védőszemüvegek
• Divatos, pilóta stílusú lencsék
• Anatómiailag állítható puha
orrnyeregpárnák
• Csavarral rögzített, átlátszó
oldalvédők
• Szárak rugós csuklóval
• Könnyen beállítható, kényelmes
TPE szárvégek

Cikksz. 6109.300
Hiv. sz.
7101 1300 53/20
Lencse 53 mm
Orrnyereg 20 mm
Szín
antracit

Kérjük, hogy vegye figyelembe a 22/23-ik oldalon található
uvex RX gravity zero-ra vonatkozó lencse választási lehetőségeket.

uvex RX gravity zero 7102
• Fúrt keretes korrekciós védőszemüvegek
• Klasszikus, pantoszkóp stílusú
lencsék
• Anatómiailag állítható puha
orrnyeregpárnák
• Csavarral rögzített, átlátszó
oldalvédők
• Szárak rugós csuklóval
• Könnyen beállítható, kényelmes
TPE szárvégek

Cikksz. 6109.301
Hiv. sz.
7102 1300 53/17
Lencse 53 mm
Orrnyereg 17 mm
Szín
antracit

Kérjük, hogy vegye figyelembe a 22/23-ik oldalon található
uvex RX gravity zero-ra vonatkozó lencse választási lehetőségeket.

uvex RX gravity zero 7103
• Fúrt keretes korrekciós védőszemüvegek
• Kicsi, ovális lencsék
• Anatómiailag állítható puha
orrnyeregpárnák
• Csavarral rögzített, átlátszó
oldalvédők
• Szárak rugós csuklóval
• Könnyen beállítható, kényelmes
TPE szárvégek

Cikksz. 6109.302
Hiv. sz.
7103 1900 47/17
Lencse 47 mm
Orrnyereg 17 mm
Szín
ezüst matt

Kérjük, hogy vegye figyelembe a 22/23-ik oldalon található
uvex RX gravity zero-ra vonatkozó lencse választási lehetőségeket.

uvex RX gravity zero 7104
• Fúrt keretes korrekciós védőszemüvegek
• Vékony lencsék
• Anatómiailag állítható puha
orrnyeregpárnák
• Csavarral rögzített, átlátszó
oldalvédők
• Szárak rugós csuklóval
• Könnyen beállítható, kényelmes
TPE szárvégek

Cikksz. 6109.303
Hiv. sz.
7104 1600 49/17
Lencse 49 mm
Orrnyereg 17 mm
Szín
titán

Kérjük, hogy vegye figyelembe a 22/23-ik oldalon található
uvex RX gravity zero-ra vonatkozó lencse választási lehetőségeket.
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Korrekciós védőszemüvegek
Szemüveglencse típusok az uvex RX gravity zero modellekhez

uvex RX gravity zero 7101

uvex RX gravity zero 7102

Fontos megjegyzés

Verzió

Illesztési ajánlás:
Pupilla távolsága az alsó
szélétől mínusz 2 mm

Közelikomfort A típus

Leírás
Egyfókuszú

Korrekciós tartomány

Közelikomfort – Nahcomfort Optima
Z
N

Közelikomfort B típus
Közelikomfort C típus

Korrekciós tartomány

Bifokális
Szegmens szélessége:
28 mm, ívelt

F

N

Korrekciós tartomány

Varifokális
F

F

F

N

N

N

F

N

F
N

Varifokális Standard
Varifokális Pro Work
Varifokális Piccolo

Varifokális
Standard

Varifokális
Pro Work

Varifokális
Piccolo

Varifokális
Top One

Varifokális
Optima

Varifokális Top One
Varifokális Optima

Korrekciós tartomány
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Az uvex gravity zero kereteihez a lencsetípusok korlátozottak.
A keret nélküli szemüvegek maximális szilárdságának fenntartásához az uvex azt javasolja, hogy a
szemüveglencse Trivex anyagból készüljön. Ellenőrizze a keret megfelelő illeszkedését.

uvex RX gravity zero 7103

uvex RX gravity zero 7104

A lencsék centrálási paramétere

Anyag

Kilátási magasság

Extrák, opciók

Műanyag
HI 1.6

HI 1.67

Trivex

Normál AR

Multi AR

Super AR

Színezett
lencse

Variomatic

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

kemény
bevonattal

kemény
bevonattal

kemény
bevonattal

(csak SAR-el
érhető el)

(csak SAR-el
érhető el)

+ 4,0 és – 6,0 dpt.
között maximum
cyl. 4,0 dpt.

+ 4,0 és – 6,0 dpt.
között maximum
cyl. 4,0 dpt.

+ 4,0 és – 6,0 dpt.
között maximum
cyl. 4,0 dpt.

min. 16 mm

✔

✔

–

✔

✔

✔

—

—

min. 16 mm

✔

✔

–

✔

✔

✔

—

—

min. 16 mm

✔

✔

–

✔

✔

✔

—

—

+ 4,0 és – 6,0 dpt.
között maximum
cyl. 4,0 dpt.

+ 4,0 és – 6,0 dpt.
között maximum
cyl. 4,0 dpt.

✔

✔

—

✔

✔

✔

✔

—

+ 4,0 és – 6,0 dpt.
között maximum
cyl. 4,0 dpt.

+ 4,0 és – 6,0 dpt.
között maximum
cyl. 4,0 dpt.

min. 22 mm

✔

✔

—

✔

✔

✔

✔

—

min. 19 mm

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

csak Trivex

min. 16 mm

✔

✔

—

✔

—

✔

✔

—

min. 18 mm

✔

✔

—

✔

✔

✔

✔

—

min. 16 mm

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

csak Trivex

+ 4,0 és – 6,0 dpt.
között maximum
cyl. 4,0 dpt.

+ 4,0 és – 6,0 dpt.
között maximum
cyl. 4,0 dpt.

+ 4,0 és – 6,0 dpt.
között maximum
cyl. 4,0 dpt.

Doboz mérete

Trivex

+ 4,0 és – 6,0 dpt.
között maximum
cyl. 4,0 dpt.

+ 4,0 és – 6,0 dpt.
között maximum
cyl. 4,0 dpt.
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uvex RX sp
Életstílus a munkahelyen

A sportos külső és a vonzó színösszeállítás egy kis
vidámságot visz a munkahelyre!
A keret kialakítása minden védelmi funkciót tartalmaz,
ezértnincs szükség külön oldalvédőre, mint a hagyományos
száras védőszemüvegek esetén.
A széles szárak, a különlegesen ívelt lencsék és a kiváló
minőségű műanyag használata maximális védelmet kínál.

uvex anatómiai sport lencsék
Az uvex RX sp keretek nagyobb görbülete miatt a lencsék egy adott szögben állnak a szem előtt. A zavaró látási effektusok
elkerülése érdekében kizárólag különleges uvex anatómiai sport lencséket használunk.

Hagyományos korrekciós
szemüveg: a jobb és bal oldali
lencsék síkja gyakorlatilag
azonos.

Erősebb görbületű lencsével
rendelkező szemüveg:
a jobb és bal oldali lencsék
egymás felé dőlnek.

A legtöbb esetben az uvex anatómiai sport
lencsékhez számított korrekció mértéke eltér az
eredeti korrekció mértékétől.
Ezért ne adja meg az uvex RX sp védőszemüvegekhez kiszámolt korrekció mértékét optikusnak
privát szemüvegek elkészítéséhez.
Az uvex RX sp biztonsági szemüvegre vonatkozó
vény korlátozásai: +/- 5,0 dpt. maximális érték,
cyl.2,0 dpt.
Az uvex RX sp védőszemüveg nem kapható edzett
üveggel.

uvex RX sp 5507
• Sportos, íves kialakítású
műanyag keret
• Anatómiai formájú, puha híd
• A keret kialakításába épített
oldalvédők és a szemet védő
felső keretív
• Az íves szárak és soft-grip
szárvégek biztos illeszkedést
garantálnak
• Cserélhető lencsebetét
anatómiai lencsékhez

Cikksz. 6109.211
Hiv. sz.
5507 5520 59/18
Lencse 59 mm
Orrnyereg 18 mm
Szín
barna/fehér
Cikksz. 6109.212
Hiv. sz.
5507 7820 59/18
Lencse 59 mm
Orrnyereg 18 mm
Szín
lime/fehér

Kérjük, hogy vegye figyelembe a 26/27-ik oldalon található
uvex RX sp-re vonatkozó lencse választási lehetőségeket.
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Korrekciós védőszemüvegek
uvex RX sp
uvex RX sp 5510
• Sportos, íves kialakítású
műanyag keret
• Anatómiailag állítható puha
orrnyeregpárnák
• A keret formai kialakításába
épített védelmi funkció
• A sportos szárak, valamint a
puha és kemény anyagok kombinációja gondoskodik a biztos,
nyomásmentes illeszkedésről
• Íves, anatómiai lencsék

Cikksz. 6109.216
Hiv. sz.
5510 1217 62/17
Lencse 62 mm
Orrnyereg 17 mm
Szín
matt fekete/világosszürke
Cikksz. 6109.217
Hiv. sz.
5510 1248 62/17
Lencse 62 mm
Orrnyereg 17 mm
Szín
matt fekete/narancs

Kérjük, hogy vegye figyelembe a 26/27-ik oldalon található
uvex RX sp-re vonatkozó lencse választási lehetőségeket.

uvex RX sp 5509 · uvex RX sp 9229
• Sportos, íves kialakítású
műanyag keret
• Anatómiai formájú, puha híd
• A keret formai kialakításába
épített oldalvédők és a szemet
védő felső keretív
• A keret különleges formája alulról is biztosítja a szem védelmét
a részecskékkel szemben
• Vékony anatómiai lencsék
• Könnyen beállítható, kényelmes
Softform szárvégek

Cikksz. 9229.191
Hiv. sz.
9229 191 56/19
Lencse 56 mm
Orrnyereg 19 mm
Szín
szürke
Cikksz. 9229.190
Hiv. sz.
9229 190 56/21
Lencse 56 mm
Orrnyereg 21 mm
Szín
szürke
Cikksz. 6108.203
Hiv. sz.
5509 2000 56/19
Lencse 56 mm
Orrnyereg 19 mm
Szín
fehér
Cikksz. 6108.204
Hiv. sz.
5509 2000 56/21
Lencse 56 mm
Orrnyereg 21 mm
Szín
fehér
Cikksz. 6108.205
Hiv. sz.
5509 3080 56/19
Lencse 56 mm
Orrnyereg 19 mm
Szín
sötét metálkék

Kérjük, hogy vegye figyelembe
a26/27-ik oldalon található
uvex RX sp-re vonatkozó lencse
választási lehetőségeket.

Cikksz. 6108.206
Hiv. sz.
5509 3080 56/21
Lencse 56 mm
Orrnyereg 21 mm
Szín
sötét metálkék

uvex RX sp 5508
• Sportos, íves kialakítású
műanyag keret
• Anatómiai formájú, puha híd
• A keret formai kialakításába
épített védelmi funkció
• Nagy anatómiai lencsék
• Divatos, íves szárak puha
alkotórészekkel a kényelmes,
biztos illeszkedésért

Cikksz. 6109.213
Hiv. sz.
5508 1378 62/16
Lencse 62 mm
Orrnyereg 16 mm
Szín
antracit/lime

Kérjük, hogy vegye figyelembe a 26/27-ik oldalon található
uvex RX sp-re vonatkozó lencse választási lehetőségeket.
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Korrekciós védőszemüvegek
Szemüveglencse típusok az uvex RX sp modellekhez

uvex RX sp 5507 · uvex RX sp 5509 · uvex RX sp 9229

Fontos megjegyzés

Verzió

A lencsék centrálási
paraméterei
Kilátási magasság
Doboz mérete

Leírás
Egyfókuszú

Közelikomfort – Nahcomfort Optima
Z

Megfelelőségi ajánlás:
Pupilla távolsága az alsó szélétől
mínusz 2 mm

N

Közelikomfort A típus

min. 16 mm

Közelikomfort B típus

min. 16 mm

Közelikomfort C típus

min. 16 mm

Varifokális Pro Work

min. 19 mm

Varifokális Optima

min. 16 mm

Varifokális
F
N

F
N

Varifokális Pro Work Varifokális Optima
Korrekciós tartomány

uvex RX sp 5510
Egyfókuszú
Minimum PD > 32,0 mm

Közelikomfort – Nahcomfort Optima
Z
N

Minimum PD > 32,0 mm
Közelikomfort A típus
Illesztési ajánlás: Pupilla távolsága
Közelikomfort B típus
az alsó szélétől mínusz 2 mm
Megfelelő magasság > lencse
Közelikomfort C típus
közepe

min. 16 mm

Minimum PD > 32,0 mm

Varifokális Pro Work

min. 19 mm

Varifokális Optima

min. 16 mm

Közelikomfort A típus

min. 16 mm

Közelikomfort B típus

min. 16 mm

Közelikomfort C típus

min. 16 mm

Varifokális Pro Work

min. 19 mm

Varifokális Optima

min. 16 mm

min. 16 mm
min. 16 mm

Varifokális
F
N

F
N

Varifokális Pro Work Varifokális Optima

Illesztési ajánlás:
Megfelelő magasság > lencse
közepe

Korrekciós tartomány

uvex RX sp 5508
Egyfókuszú
Minimum PD > 32,0 mm

Közelikomfort – Nahcomfort Optima
Minimum PD > 32,0 mm
Illesztési ajánlás:
pupilla távolsága az alsó szélétől
mínusz 2 mm

Z
N

Varifokális
F
N

F
N

Varifokális Pro Work Varifokális Optima
Korrekciós tartomány
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Minimum PD > 32,0 mm

Az optimális látás biztosításához az uvex csak speciális anatómiai sportüvegezést használ.
Az alábbi áttekintés a lencsék típusairól nyújt tájékoztatást az uvex RX sp keretekhez. Ellenőrizze a keret
megfelelő illeszkedését.

Anyag

CR 39
✔

HI 1.6

Műanyag
HI 1,67

Extrák, opciók

PC

Trivex

Normál AR

Multi AR

Super AR

Színezett
lencse

✔

✔

✔

✔

Variomatic

✔

✔

✔

✔

kemény
bevonattal

kemény
bevonattal
(csak SAR-el
érhető el)

kemény
bevonattal

kemény
bevonattal
(csak SAR-el
érhető el)

✔

✔

✔

✔

–

✔

✔

✔

—

—

✔

✔

✔

✔

–

✔

✔

✔

—

—

✔

✔

✔

✔

–

✔

✔

✔

—

—

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

csak polikarbonát
vagy Trivex

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

csak polikarbonát
vagy Trivex

+ 5,0 és – 5,0 dpt.
között maximum
cyl. 2,0 dpt.

+ 5,0 és – 5,0 dpt.
között maximum
cyl. 2,0 dpt.

+ 5,0 és – 5,0 dpt.
között maximum
cyl. 2,0 dpt.

+ 5,0 és – 5,0 dpt.
között maximum
cyl. 2,0 dpt.

+ 5,0 és – 5,0 dpt.
között maximum
cyl. 2,0 dpt.

✔

✔

✔

✔

✔

kemény
bevonattal

kemény
bevonattal
(csak SAR-el
érhető el)

kemény
bevonattal

kemény
bevonattal

✔

✔

✔

✔

–

✔

✔

✔

—

—

✔

✔

✔

✔

–

✔

✔

✔

—

—

✔

✔

✔

✔

–

✔

✔

✔

—

—

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

csak polikarbonát
vagy Trivex

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

csak polikarbonát
vagy Trivex

+ 5,0 és – 5,0 dpt.
között maximum
cyl. 2,0 dpt.

+ 5,0 és – 5,0 dpt.
között maximum
cyl. 2,0 dpt.

+ 5,0 és – 5,0 dpt.
között maximum
cyl. 2,0 dpt.

+ 5,0 és – 5,0 dpt.
között maximum
cyl. 2,0 dpt.

+ 5,0 és – 5,0 dpt.
között maximum
cyl. 2,0 dpt.

✔

✔

csak polikarbonát
vagy Trivex

+ 5,0 és – 5,0 dpt.
között maximum
cyl. 2,0 dpt.

✔

✔

✔

✔

✔

csak polikarbonát
vagy Trivex

+ 5,0 és – 5,0 dpt.
között maximum
cyl. 2,0 dpt.

✔

✔

✔

✔

kemény
bevonattal

kemény
bevonattal
(csak SAR-el
érhető el)

kemény
bevonattal

kemény
bevonattal

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

–

✔

✔

✔

—

—

✔

✔

✔

✔

–

✔

✔

✔

—

—

✔

✔

✔

✔

–

✔

✔

✔

—

—

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

csak polikarbonát
vagy Trivex

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

csak polikarbonát
vagy Trivex

+ 3,5 és – 3,5 dpt.
között maximum
cyl. 2,0 dpt.

+ 3,5 és – 3,5 dpt.
között maximum
cyl. 2,0 dpt.

+ 3,5 és – 3,5 dpt.
között maximum
cyl. 2,0 dpt.

+ 3,5 és – 3,5 dpt.
között maximum
cyl. 2,0 dpt.

+ 3,5 és – 3,5 dpt.
között maximum
cyl. 2,0 dpt.

csak polikarbonát
vagy Trivex

+ 3,5 és – 3,5 dpt.
között maximum
cyl. 2,0 dpt.
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uvex RX goggle
Az első, széles látómezős kosárszemüveg
korrekciós lencsékkel

A közvetlen rögzített korrekciós lencsék minden
helyzetben gondoskodnak a tökéletes látásról.
uvex RX kosárszemüveg: az első széles látómezős kosárszemüveg közvetlen
rögzített korrekciós lencsékkel. A korrekciós betéteket alkalmazó vagy a dioptriás
szemüveg felett viselhető hagyományos megoldásokkal szemben ez a kosárszemüveg aberráció nélküli kiváló optikai minőséget nyújt. Az uvex RX kosárszemüveg
ezért hosszú ideig kényelmesen viselhető.

Közvetlen rögzített
korrekciós lencse
Közvetlenül a kosárszemüveg
keretébe helyezett, az egyéni
igényeknek megfelelő
korrekciós lencse.
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Higiénia
A rugalmas TPU keret
egyszerűen tisztítható. A
kosárszemüveg tisztán tartása
még erős szennyeződés és
szélsőséges körülmények
között is egyszerűen megoldható.

Rugalmas fejpántrögzítő fül
A rugalmas fejpántrögzítő fül
segítségével a kosárszemüveg különféle arcformákhoz
igazítható. A kényelmes
szövet fejpánt biztosan a
helyén tartja az uvex RX
goggle-t.

Kifinomult szellőzés
A közvetlen és közvetett
szellőzőnyílások gondoskodnak a szemkörnyék
optimális védelméről és
kényelméről.

Láthatóan jobb
Spektrofotométeres mérések igazolták,
hogy az uvex RX kosárszemüveg fényáteresztési tényezője akár 18%-kal
magasabb, mint a hagyományos,
korrekciós betétes vagy fedőszemüveges
megoldások esetében. A magasabb
fényáteresztési szint minimalizálja a
szemizmok terhelését. Ezt a hatást
tovább fokozza a korrekciós lencsék
tükröződésmentes bevonata.

Spektrális fényáteresztési szint %-ban

Nincs fényveszteség. Nincs optikai aberráció.
A korrekciós lencsék közvetlenül az uvex RX kosárszemüveg keretébe illeszthetők.
Ennek köszönhetően a fény csak egy felületen törik meg, ami biztosítja a normál
védőszemüvegekével megegyező optikai minőséget.

100

+ 18 %
50

uvex RX goggle

Széles
látómezejű
kosárszemüveg
korrekciós
betéttel

Cikksz. 6109.500
Hiv. sz.
9500
Lencse 61 mm
Orrnyereg 14 mm
Szín
világosszürke/lime

Védőszemüvegtokkal szállítva, melyben a
normál szemüveg számára is van hely.
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Korrekciós védőszemüvegek
Tanúsítás és jelölések

A személyre szabott korrekciós védőszemüvegek keretein
és lencséin eltávolíthatatlan módon kell feltüntetni az
EN166 szabvány szerinti jelölést az EGK irányelvekben előírtak teljesítéséhez. A tanúsítást független vizsgálóintézetek
végzik rendszeres időközönként.

A kereteken és lencséken fel kell tüntetni a gyártó azonosítóját és a szemüveg mechanikai vagy becsapódással
szembeni ellenálló képességének osztályát, valamint a
lencséket el kell látni az optikai minőségi osztály jelzésével
is.

Az EN 166 szerinti jelölés
Lencse megjelölése
Gyártó
azonosítója

Optikai
minőség

Mechanikai
ellenálló képesség

W 1 F CE
Megfelelőség jele

W =

1

S = Fokozott ellenálló
képesség
F = Ellenállás kis energiájú
becsapódással szemben
(45 m/s)

Mechanikai ellenálló képesség
Optikai minőség
Gyártó azonosítója
G

Keretek megjelölése
Gyártó
azonosítója

Mechanikai
ellenálló képesség

Alkalmazandó
EN szabvány

W =

S = Fokozott ellenálló
166
képesség
F = Ellenállás kis energiájú
becsapódással szemben
(45 m/s)

A mechanikai ellenálló képesség vizsgálatához használt
módszerek a lencse anyagától függően változnak. Az alábbi
vizsgálati módszereket az EN 168-ban határozták meg:

Nagyobb ellenálló képesség
Golyóejtéses vizsgálat,
Csapágygolyó (44 g) ejtése a lencsére/tartókeretre
1,30 m magasságból
Azonosító osztály: „S“

W F 166 CE
Megfelelőség jele
EN norma
Mechanikai ellenálló képesség
Gyártó azonosítója

Amennyiben megfelel a szabvány előírásainak, a kereten és
a lencsén is megtalálható a gyártó azonosítója és a mechanikai ellenálló képesség osztálya. Ha a lencsén látható
mechanikai ellenálló képességi osztály eltér a kereten
jelzettől, a védőszemüveg egészére az alacsonyabb osztály
vonatkozik.
Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a jelölési előírások értelmében
lencse nélküli keretet nem forgalmazunk. Kérjük, az uvextől
vásárolt védőszemüveget ne alakítsa át és ne módosítsa,
mert ez csökkenti annak védő funkcióját.

Kis energiájú becsapódásokkal szembeni ellenállás
Lövés csapágygolyóval (0,88 g) a lencsére/
tartókeretre
Ütközési sebesség: 45 m/s ( 162 km/h)
Azonosító osztály: „F“

30

Az „F” a száras szemüvegeknek az EN 166 szerint adható
legnagyobb mechanikai ellenálló képességét jelöli.

Korrekciós védőszemüvegek
Tükröződésmentes bevonat · színezett lencsék

Tükröződésmentes lencsék
A fény minden lencse felületéről
visszatükröződik, ami kéretlen
fényveszteséget jelent. A tükröződésmentes bevonatok csökkentik ezt a
hatást, következésképpen a fényveszteséget.
A kiszorítás és interferencia elveire
épülő tükröződésmentes bevonatok a
lencsék fényvisszatükrözésének
csökkentésére használhatók.
A lencse felületét rendkívül vékony,
nagy precizitású bevonattal látják el
vákuumpárologtatással.
A tükrözés csökkentésének előnyei:
• Sokkal kontrasztosabb látás
• Megnő a lencsék fényáteresztő
képessége
• Csökken a látási zavarok okozta
kellemetlenség
• Tisztább látás

Variomatic (változó árnyalatú lencsék)
A lencse felületét az UV-sugárzásra
reagáló anyaggal vonják be.
A felület az UV-fénnyel érintkezve
változik és a lencse automatikusan
elsötétül.
A bevonat a látható fénytartomány
egyes részeit erősebben elnyeli, így
védi a szemet az erős fény ellen.
Amikor nincs UV-sugárzás, a lencsék
automatikusan kivilágosodnak.

A tükrözés csökkentésének
különböző szintjei vannak:
Normál tükröződésmentes bevonat:
• Szabványos tükrözéscsökkentés
• A látható fénytartomány egy hullámhosszát szűri ki (interferencia)
Többszörös tükröződésmentes
bevonat:
• Dupla tükrözéscsökkentés
• A látható fénytartomány két hullámhosszát szűri ki (interferencia)

Bevonat
Levegő

Lencse

Szuper tükröződésmentes bevonat:
• Maximális tükrözéscsökkentés
• A látható fénytartomány több
hullámhosszát szűri ki (interferencia)

A Variomatic lencsék alapszintű
árnyalata kb. 8-10%, ami az UV-sugárzás és a hőmérséklet függvényében
kb. 70%-osra változik.
A Variomatic lencsék polikarbonát
és Trivex anyagból kaphatók
korrekciós védőszemüvegekhez.

Színezett lencsék (állandóan)
A vakító fény elleni védelem érdekében,
pl. kinti munkavégzéshez, a korrekciós
védőszemüvegek és a képernyő előtti
munkát végzők számára készült szemüvegek színezett lencsékkel is gyárthatók.
A lencsék szürke vagy barna árnyalatokban kaphatók 15-75%-os elnyelési
szinttel.
Edzett üvegből nem gyártunk
színezett lencséket.
Fontos megjegyezni, hogy a vakító
fény ellen védő, >20%-os sötétítéssel
rendelkező szűrők alkonyatkor és
éjszaka nem használhatók.
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uvex i-3 add
Tökéletes látás minden helyzetben

Az optimális védőszemüveg tökéletesített,
biztonságos látást jelent.

Változtatható dőlésszögű
szár
Az 5 pozícióban állítható
szár lehetővé teszi a szemüveg egyénre szabását és
a szem optimális védelmét.

Az uvex i-3 add védőszemüveg láthatatlan, beépített korrekcióval rendelkezik a tökéletes közeli látás érdekében. A szem
terhelése ezáltal hatékonyan csökken (pl. olvasás közben), és
a szabadalommal védett lencsetechnológia spontán alkalmazkodik a viselőhöz. Ezzel együtt az uvex i-3 add tökéletes
védelmet és optimális kényelmet is nyújt.

Rugalmas orrnyereg
A rendkívül puha, állítható
Softflex orrnyereg biztosítja,
hogy a szemüveg ne
csússzon le, és a viselőhöz
illeszkedve biztosan üljön az
orron.
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uvex supravision HC/AF
Az uvex supravision HC/AF
bevonat garantálja a lencse
külső felületének rendkívüli
karcállóságát, és a lencse
belső felületének páramentességét.

Addíció
Két modell kapható a
közeli látás egyéni
korrekciójához.
(+ 1,0 dpt. és + 2,0 dpt.)

Tökéletesség az utolsó részletig
A szabadalmaztatott lencsetechnológia lehetővé
teszi, hogy a duo-szférikus egylencsés védőszemüvegek belsejében két progresszív zónát
integráljunk a tökéletes közeli látás érdekében.
A lencse alján a korrekció értéke modelltől
függően + 1,0 vagy + 2,0. A védőszemüveg fontos
és egyedülálló tulajdonsága, hogy a szabadalmaztatott gyártástechnológiának köszönhetően
a lencsék elülső része – és így az alap görbülete
– nem változik.

Progresszív zónák
Ez az ábra bemutatja azt a nagy területet, ahol a
lencse nem rendelkezik semmilyen optikai korrekcióval. Az átlátszó, beépített optikai korrekció
középen kezdődik és az erősség fokozatosan
nőalencse alsó része felé. A korrekció értéke
modelltől függően + 1,0 vagy + 2,0 lehet.

Ez azt jelenti, hogy a rendkívüli fedés és az
oldalaknál is tökéletes illeszkedés egyesül a
progresszív lencsék előnyeivel. További előnye,
hogy a progresszív zóna nem látható, és hogy a
védőszemüveg megfelel a védelemre vonatkozó
valamennyi EN szabvány előírásainak.
optical lens designed by

A szabadon formált lencsét a
szabvány paraméterek szerint
gyártjuk, kb.64 mm pupillatávolságot alapul véve. Ezzel a
védőszemüveggel tartósan
nem váltható ki a korrekciós
szemüveg.
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uvex i-3 add

uvex ii-3 add
dd 1.0

uvex i-3 add 2.0

Cikksz.
Szín
Lencse

Cikksz.
Szín
Lencse

Erősség

6108.210
szürke/lime
PC víztiszta/UV 2C-1,2
uvex supravision HC-AF
1,0 dpt.

Erősség

6108.211
szürke/lime
PC víztiszta/UV 2C-1,2
uvex supravision HC-AF
2,0 dpt.

Puha szemüvegtokkal
és mikroszálas kendővel
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