
uvex business casual

 
Bezpečnostní obuv,
která může být 
i elegantní.





Inteligentní všestranná obuv
Ať už v kanceláři nebo ve výrobě: nová řada bezpečnostní obuvi 
„uvex business casual“ je ideální pro různá pracovní prostředí.

uvex busin ess casual
Perfektní obutí – nejlepší ochrana.



Sportovní.
Stylová.
Pohodlná.
Bezpečná.

uvex business casual
9510.2 S1 P SRC, 9510.8 S1 SRC





NAVRŽENO V  

NĚMECKU
VYROBENO V  

ITÁLII

Vysoce kvalitní materiály  
Maximální komfort při nošení
Měkký svršek z kvalitní kůže a vysoce kvalitní 
funkční textilie podtrhují moderní vzhled 
a poskytují vysoký komfort při nošení obuvi.

Absorpce nárazu
Lehká dvouvrstvá polyuretanová podešev 
a výměnná vnitřní komfortní vložka s prvky 
na patě a střední části pro tlumení nárazů 
znatelně napomáhají ke snížení únavy chodidel 
a případných potíží pohybového aparátu.

Optimální komfort při nošení
Mimořádně prodyšná textilní 
podšívka a svršek z kůže zajišťují 
dobrou ventilaci a regulaci teploty 
a udržují tak optimální vnitřní 
„klima“ uvnitř obuvi.
Komfortní vnitřní vložky uvex 
optimálně odvádí vlhkost. 

Bez obsahu 
substancí 
poškozujících 
lak.



Sportovní vzhled, diskrétní ochrana  
S bezpečnostní obuví uvex business casual 
9510 se budete cítit bezpečně a pohodlně 
jak v kanceláři, tak i ve výrobě. Dostupná také 
ve verzi S1 P s ocelovou tužinkou a ocelovou 
stélkou proti propíchnutí.

Bezpečí při každém kroku
Ergonomický profi l podešve 
a označení SRC poskytují vynikající 
odolnost proti sklouznutí. 

Pohodlné nošení
Nový anatomický tvar poskytuje 
zvýšenou stabilitu a podporu 
pro přirozený pohyb chodidla 
bez omezení.

uvex medicare – ortopedické 
přizpůsobení dle německého nařízení 
DGUV 112-191 (dříve BGR 191) 
a rakouské normy ÖNORM Z 1259



Módní.
Ležérní.
Lehká.
Bezpečná.

uvex business casual
9511.2 S1 P SRC





NAVRŽENO V  

NĚMECKU
VYROBENO V  

ITÁLII

Vysoce kvalitní materiály  
Maximální komfort při nošení
Kombinace svrchního materiálu z nejjemnější 
hladké kůže a koženého semiše s textilními 
aplikacemi a vysoce kvalitní funkční textilie 
podtrhují lehký ležérní vzhled a poskytují vysoký 
komfort při nošení obuvi.

Absorpce nárazu
Lehká dvouvrstvá polyuretanová podešev 
a výměnná vnitřní komfortní vložka s prvky 
na patě a střední části pro tlumení nárazů 
znatelně napomáhají ke snížení únavy chodidel 
a případných potíží pohybového aparátu.

Optimální komfort při nošení
Mimořádně prodyšná textilní 
podšívka a svršek z kůže zajišťují 
dobrou ventilaci a regulaci teploty 
a udržují tak optimální vnitřní 
„klima“ uvnitř obuvi.
Komfortní vnitřní vložky uvex 
optimálně odvádí vlhkost. 

Bez obsahu 
substancí 
poškozujících 
lak.



Komfortní a bez kompromisů
S bezpečnostní obuví uvex business casual 9511 
se budete cítit i po dlouhém pracovním dni 
skvěle: nízká hmotnost a perfektní tlumení 
nárazů poskytují nejvyšší komfort při nošení – jak 
ve výrobní hale, tak při jednání u zákazníka.

Bezpečí při každém kroku
Ergonomický profi l podešve 
a označení SRC poskytují vynikající 
odolnost proti sklouznutí. 

Pohodlné nošení
Nový anatomický tvar poskytuje 
zvýšenou stabilitu a podporu 
pro přirozený pohyb chodidla 
bez omezení. 

uvex medicare – ortopedické 
přizpůsobení dle německého nařízení 
DGUV 112-191 (dříve BGR 191) 
a rakouské normy ÖNORM Z 1259



Elegantní.
Klasická.
Seriózní.
Bezpečná.

uvex business casual
9512.2 S1 P SRC, 9512.8 S1 SRC





NAVRŽENO V  

NĚMECKU
VYROBENO V  

ITÁLII

Vysoce kvalitní materiály  
Maximální komfort při nošení
Měkký svršek z kvalitní kůže s nadčasovým 
elegantním budapešťským vzorem a vysoce 
kvalitní funkční textilie podtrhují elegantní styl 
a poskytují vysoký komfort při nošení obuvi.

Absorpce nárazu
Lehká dvouvrstvá polyuretanová podešev 
a výměnná vnitřní komfortní vložka s prvky 
na patě a střední části pro tlumení nárazů 
znatelně napomáhají ke snížení únavy chodidel 
a případných potíží pohybového aparátu.

Optimální komfort při nošení
Mimořádně prodyšná podšívka 
a svršek z kůže zajišťují do-
brou ventilaci a regulaci teploty 
a udržují tak optimální vnitřní 
„klima“ uvnitř obuvi.
Komfortní vnitřní vložky uvex 
optimálně odvádí vlhkost.

Bez obsahu 
substancí 
poškozujících 
lak.

Sportovní.
Stylová.
Pohodlná.
Bezpečná.



Pracovní ochrana ve své nejelegantnější formě   
Lehká bezpečnostní obuv uvex business casual 
9512 v klasickém budapešťském stylu se skvěle 
hodí k jakémukoliv společenskému obleku. 
Dostupná také ve verzi S1 P s ocelovou tužinkou 
a ocelovou stélkou proti propíchnutí.

Bezpečí při každém kroku
Ergonomický profi l podešve 
a označení SRC poskytují vynikající 
odolnost proti sklouznutí. 

Pohodlné nošení
Nový anatomický tvar poskytuje 
zvýšenou stabilitu a podporu 
pro přirozený pohyb chodidla 
bez omezení. 

uvex medicare – ortopedické 
přizpůsobení dle německého nařízení 
DGUV 112-191 (dříve BGR 191) 
a rakouské normy ÖNORM Z 1259



uvex busin ess casual
Perfektní obutí – nejlepší ochrana.



uvex busin ess casual
Perfektní obutí – nejlepší ochrana



UVEX SAFETY CZ, k.s.

Na Jamách 394
516 01 Rychnov nad Kněžnou
ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: +420 494 531 331
Fax: +420 494 533 395

E-Mail: info@uvex.cz
Internet: uvex-safety.cz
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facebook.com/uvexsafetygroup

twitter.com/uvexsafetygroup

youtube.com/uvexsafetygroup

instagram.com/uvexsafety

uvex-safety.cz

9512.2 S1 P SRC

Obj. č. 9512.2

Šíře 11

Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC

Velikost 38 – 48

Obj. č. 9510.2

Šíře 11

Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC

Velikost 38 – 48

9510.2 S1 P SRC

Inteligentní všestranná obuv
Od klasické elegance ke sportovní ležérnosti: vyberte si z řady  bezpečnostní obuvi 
„uvex business casual“, perfektně doplňte Váš pracovní oděv a buďte přitom optimálně chráněni.

uvex business casual

Obj. č. 9510.8

Šíře 11

Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Velikost 38 – 48

9510.8 S1 SRC

Obj. č. 9512.8

Šíře 11

Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Velikost 38 – 48

9512.8 S1 SRC

Obj. č. 9511.2

Šíře 11

Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC

Velikost 38 – 48

9511.2 S1 P SRC

NAVRŽENO V 

NĚMECKU
VYROBENO V 

ITÁLII

uvex medicare – ortopedické 
přizpůsobení dle německého nařízení 
DGUV 112-191 (dříve BGR 191) 
a rakouské normy ÖNORM Z 1259

Bez obsahu 
substancí 
poškozujících 
lak.

ČESKÁ VERZE




