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UDC - Univet Double 
Coating
  
Den revolutionerende belægning 
skabt gennem UDC teknologi, giver 
dine sikkerhedsbriller overlegen 
modstand mod ridser og dug og 
dermed fremragende præstation 
i forbindelse med alle typer af 
arbejdssituationer. Denne teknologi 
udtrykkes i 5X3 UDC og 620 UDC 
modellerne, der er symbol på 
Univet’s  filosofi, hvor stil, komfort 
og innovation kombineres.

TEKNOLOGIER
SOFTPAD
Med utallige muligheder for indstilling, innovativt brug af materialer og omhyggelige 
design, så forbedrer SoftPad den allerede imponerende ergonomi for Univet’s 
sikkerhedsbriller og giver Univet sikkerhedsbriller en absolut perfekt og maksimal 
komfort. SoftPad teknologien er et patenteret system udviklet til at give den perfekte 
stabilitet til sikkerhedsbriller og fuld tilpasning til brugeren hoved. Brillens støtte er 
lagt på hele støtteområdet af brillestangen for at opnå komfortabel og stabil pasform. 

ANTI-SCRATCH PLUS

Anti-Scratch Plus er en behandling 
der påføres linsens overflade og 
hvis hårdhed er en barriere mod 
overfladiske ridser, som kan forringe 
udsynet. Univet Anti-scratch Plus 
behandlingen er certificeret i 
henhold til kravene i EN 166 afsnit 
K. 

ANTI-FOG PLUS

Anti-Fog Plus behandlingen er 
påføring af tynd folie på nogle få μ 
tykkelse på hele linsens overflade. 
Foliens kemiske og fysiske evner, 
forhindre dannelse af dug ved at 
absorbere fugtighed. Anti-Fog Plus 
er en permanent belægning og 
er certificeret i henhold til EN166 
afsnit N.

GLAS MED STYRKE
For maksimal sikkerhed kan sikkerhedbrillerne fra Univet også fremstilles med styrke, 
så selv maskinoperatører kan udføre arbejdet på sikker vis selvom de måtte være 
nærsynet, langsynet, har bygningsfejl eller aldersbetinget langsynethed (presbyopi). 
Disse produkter er mærket med II Category PPE og certificeret i henhold til EN166 . 



Egenskaber for glas

KLART POLYCARBONAT GLAS
Mekanisk arbejde med gode visuelle betingelser 
   VLT: 89%

BLÅT Smart Mirror GLAS 
Det afslappede glas
Mekanisk arbejde, arbejde hvor der anvendes 
glødepærer/flourscerende lys eller natrium damp lys, 
udendørs arbejde.   VLT: 49%

KLART CR39 
Kemiske laboratorier  VLT: 89%

KLART GLAS
Kemiske laboratorier, malere og miljøer med slibende 
partikler
   VLT: 89%

GULT GLAS
Det forbedrede kontrast glas
Overflade inspektion, mekanisk arbejde, ultra-violet 
lys, arbejde inde i gallerier, dårlige atmosfæriske 
betingelser samt skydning  VLT: 86%

ORANGE GLAS
UV525 blokerende glas
Overfladeinspektion, mekanisk arbejde, ultra-violet lys, 
vulkanisering, arbejde med hærde lampe  
   VLT: 55%

BRUNT GLAS
Det lineære beskyttelses glas 
Udendørsarbejde, mekanisk arbejde med risiko for 
blænding.    VLT: 16%

RØGFARVET GLAS – RØGFARVET SPJELGLAS
Solbrillen
Udendørs arbejde, mekanisk arbejde med risiko for 
blænding.    VLT: 16%

IR 1.7/3/4/5/6/7
Glas til svejseren
• IR 1.7 svejserens hjælp
• IR 3, 4 lodning, gas svejsning
• IR 5, 6, 7 gas svejsning, flammeskæring
          VLT: IR 1.7: 45%,  IR 3: 16%,  IR 4: 6%,  IR 5: 2%,  
          IR 6: 0.6%, IR 7: 0.2%

Blåt IR
IR beskyttelses glas
• IR 4-2 Glasarbejde – Arbejde ved ovn
• IR 4-5 Glasarbejde, metallurgi, støberi – støbekontrol              
                   VLT:  IR 4-2: 40%,  IR 4-5: 1%

POLAR GLAS
Anti-flektions glas
Udendørsarbejde, byggepladser, vejarbejde, køretøjer, 
olieplatforme                    VLT: 16%

G15
Den naturlige vision solbrille
Udendørsarbejde, byggepladser, vejarbejde, køretøjer 
   VLT: 15%

IN/OUT
Anti-blændende klart glas
Gaffeltruck, mekanisk arbejde, arbejde med veksling 
mellem mørke og lyse miljøer  
   VLT: 55%

UVR
Globalt filter UV-IR-SUN
Glasarbejde, kvalitetskontrol, ovne, kunstige optiske 
stråler (AOR)
   VLT: 46%

AMBER
Intens lysbeskyttelse
LED lyskilde producenter (kvalitetskontrol), IPL (ansatte 
og patienter), oftalmologi efter kirurgi, brug af blåt lys: 
bakteriedræbende lys   
   VLT: 1.7%

 by Univet 



X-GENERATION

Innovative løsninger der evner at revolutionere markedet af sikkerhedsbriller 
og gennem sammensmeltning af ergonomi, stil og kvalitet, opstår Univet’s 
eksklusive serie af sikkerhedsbriller: X-Generation. 
Skarpt design og sans for detaljer anvendt for første gang på personlige 
værnemidler, produktive og tekniske særpræg for en optimal komfort uden 
pres på ansigtet. X-generation er den nye grænse indenfor udviklingen af 
sikkerhedsbriller. Resultatet af grundig analyse, ikke kun af materialer og 
design, men også ergonomi, garanteres sikkerhedsbrillens den ultimative 
tilpasningsniveau takket være brillens eksklusive stel.



5X3.03.33.09
Glas: amber

5X4.03.30.05
Glas: G15 AS+ AF+

5X4.03.40.00
Glas: klart AS+AF+

5X3
- Stellet er designet til at lægge sig 
blødt på kontaktpunkterne i ansigtet
- Brede glas giver ekstra beskyttelse 
omkring øjnene
- Ekstra glas kan bestilles separat
- Ventilationssystem
- Brilleglas med eksklusiv UDC 
behandling

5X4
- Der er kræset for detaljerne og 
fantastisk ergonomi giver en smart og 
komfortabel brille
- Behagelig og allergi-venlig næsepude 
giver komfort uden at glide
- Brede glas giver ekstra sidebeskyttelse

5X4.13.10.00
Glas: klart FM AS+ AF+

5X3.01.35.00
Glas: klart AS+

5X3.03.33.04
Glas: orange

5X3.03.11.08
Glas: brunt

5X3.12.35.02
Glas: røgfarvet FM

5X3.03.35.30
Glas: grøn 3 AS+ AF+

5X3.03.34.50
Glas: grøn 5 AS+ AF+

5X3.03.33.00
Glas: klart 



5X6
- Sporty, rundt design
- SoftPad teknologi
- Let og komfortabelt design, ideelt til 
længerevarende anvendelse
- Med justerbare stænger der kan 
forlænges

5X6.01.00.00
Glas: klart AS+

5X6.03.11.00
Glas: klart AS+AF+

5X6.31.11.00
Glas: In/Out  AS+ 

5X6.03.00.05
Glas: G15  AS+ AF+

5X6.03.00.03
Glas: gult  AS+ AF+

SOFTPAD 

5X7
- Den ultimative beskyttelse til personer 
der bærer briller
- Det nøjagtige design af stellet 
forhindrer overlap af stænger og dermed 
absolut komfort
- SoftPad teknologi
- Med længdeindstillelige stænger

5X7.01.00.00
Glas: klart AS+

5X7.01.11.47
Glas: UVR AS+ 

5X7.01.11.50
Glas: grøn 5 AS+

5X7.01.11.02
Glas: røgfarvet AS+ 

5X7.03.00.04
Glas: orange AS+ AF+

5X7.01.11.30
Glas: grøn3 AS+ 

5X7.31.11.00
Glas: In/Out AS+  

5X7.01.00.09
Glas: amber  AS+ 

5X7.01.11.17
Glas: grøn 1.7 AS+

5X7.03.11.00
Glas: klart AS+AF+

5X8
- Helstøbt gummibeklædt næsepude 
giver komfort uden tryk
- Længdeindstillelige stænger og 
hældning
- Populær og ergonomisk serie der 
tilpasser sig alle brugere
- SoftPad teknologi

5X8.01.00.00
Glas: klart AS+

5X8.03.11.00
Glas: klart AS+AF+

5X8.31.11.00
Glas: In/Out AS+ 

5X8.03.00.05
Glas: G15  AS+ AF+

5X8.03.00.03
Glas: gult AS+ AF+



5X9
- Innovativt design
- Integreret sidebeskyttelse med 
ventilationssystem
- Længdeindstillelige stænger med 
SoftPad teknologi
- Klare glas er disponible i forskellige 
matrialer
- Kan monteres vippebart 
beskyttelsefilter til specielle opgaver
- Kan fås med styrke i glas

5X9.03.00.00
Glas: klart PC AS+AF+

5X9.10.00.00
Glas: klart CR39

5X9R.00.17
Flip: grøn 1.7 AS

5X9.20.00.00
Glas: klart glas

5X9.01.11.00
Glas: klart PC AS+

5X9R.00.30
Flip: grøn 3 AS

5X9R.00.50
Flip: grøn 5 AS

5X9R.00.47
Flip: UVR AS

5X9R.20.42
Flip: Blåt Glas 4-2

6X1
- Brede glas giver et synsfelt uden 
forvrængning
- Sofistikeret indirekte ventilationssystem
- Blødt indvendig gummi, der giver 
komfort uden nogen former for tryk
- Certificeret iht. EN 166 pkt. 3 (dråber 
og stænk) og pkt. 4 (støv)

6X1.00.00.00
Glas: klart AS+AF+

6X1.00.00.01
Glas: røgfarvet AS+ AF+



505
- Ekstrem let og omsluttende omkring 
ansigtet
- Blød næsepude i gummi der ikke glider
- Elastisk struktur, ekstrem fleksibel og 
hårdfør
- Brillesnor er inkluderet i emballagen

505.00.00.00
Glas: klart AS

505.00.00.11
Glas: klart AS AF

505.00.00.02
Glas: røgfarvet AS

505.00.00.15
Glas: klart FM AS AF

505.00.00.19
Glas: gult AS AF

505.00.00.18
Glas: brunt AS AF

505.00.00.37
Glas: Blåt Smart Mirror AS AF

506
- Let og rundt design med ergonomiske 
stænger
- Længdeindstillelige stænger
- Bløde ender på stænger så lokalt pres 
undgås
- Anatomisk gummi-næsepude, der ikke 
glider.

506.01.16.11
Glas: klart

506.01.10.11
Glas: klart

506.01.00.02
Glas: røgfarvet

506.01.00.00
Glas: klart

BRILLER

508
- Moderne design
- Ekstrem letvægtsbrille med høj komfort 
selv ved længerevarende anvendelse
- Stænger produceret med helstøbt 
avanceret gummibeklædningsteknologi, 
der giver perfekt pasform
- Tætsluttende glas med integreret 
sidebeskyttelse

508.04.02.00
Glas: klart AS AF

508.02.01.00
Glas: klart AS

508.04.01.05
Glas: G15 AS



513
- Farverige stænger med allergi-venlig 
gummi
- Velegnet til logotryk
- Skridsikre næsepuder i gummi
- Øjenbryn beskyttelse

516
- Innovativ serie
- Tætsluttende rundt design, der 
garanterer optimal lateral beskyttelse
- Anatomisk behagelig næsepude af 
blødt gummi
- Farverige stænger med allergi-venlig 
gummi

516.01.00.00
Glas: klart AS

516.11.00.00
Glas: klart FM AS

516.01.10.02
Glas: røgfarvet AS

513.01.00.00
Glas: klart AS

513.01.10.02
Glas: røgfarvet AS

513.02.00.00
Glas: klart AF

546
- Runde tætsluttende polycarbonat glas 
med integreret sidebeskyttelse.
- Stænger med avanceret helstøbt 
gummi beklædnings teknologi, der 
garanterer perfekt pasform og komfort.
- Skridsikre næsepuder i gummi
- AS+ AF+

546.01.42.00
Glas: klart AS+

546.03.42.04
Glas: orange  AS+ AF+

546.03.00.00
Glas: klart AS+ AF+

546.12.45.02
Glas: røgfarvet FM  AS+ AF+



557
- Metalstel i tætsluttende design
- Stænger med metalkerne for nem 
justering
- Neopren frontstøtte
- Flex beslag
- AS+ AF+

557.03.00.00
Glas: klart AS+ AF+

557.03.10.08
Glas: brunt AS+ AF+

557.03.00.03
Glas: gult AS+ AF+

554
- Farverig sporty serie
- Helstøbt gummi beklædt næsebro og 
stænger der giver maksimal komfort
- Gummi øjenbeskyttelse for at forbedrer 
absorbering af stød
- Længdeindstillelige stænger

554.01.03.00
Glas: klart  AS

554.03.00.00
Glas: klart AS AF

554.12.03.02
Glas: røgfarvet FM AF

554.03.01.03
Glas: gult AS AF

552
- Allergi-venligt nylonstel
- Stænger med metalkerne med nem 
justering
- Justerbar næsepude af skridsikker 
gummi
- Med integreret læsebrille i forskellige 
styrker

552.00.20.97-250
Glas: +2,50 AS

552.00.10.97-200
Glas: +2,00 AS

552.00.00.97-150
Glas: +1,50 AS



BASIS

520
- Ventilation i siderne
- Kan bæres over brillerne
- Det ikke-coatede glas kan steriliseres

520.11.00.00
Glas: klart UC

511
- Indstillelige stænger og hældning.
- Indbygget sidebeskyttelse.
- Stel fremstillet af allergi-venligt 
materiale 
- Billig model uden mulighed for 
indstilling (511.02.01.00) 
- Fås i certificeret version til små 
hoveder (511.03.01.00H)

602
- Fleksibel ramme giver optimal pasform
- Justerbart hovedbånd i elastisk 
materiale
- Polycarbonat glas
- Indirekte ventilationssystem

602.01.00.00
Glas: klart AF

602.01.00.01
Glas: klart UC

511.03.01.00
Glas: klart AS

511.02.01.00
Glas: klart AS

511.00.03.01
Glas: klart AF

511.03.03.01
Glas: røgfarvet AS

511.03.03.03
Glas: grøn 3 AS

511.03.03.05
Glas: grøn 5 AS

568
- Ergonomisk brille ideel til daglig 
beskyttelse.
- Letvægt og praktisk, udelukkende 
fremstillet af polycarbonat og vejer blot 
23 gram
- Meget velegnet til logotryk

568.01.01.02
Glas: røgfarvet AS

568.02.01.02
Glas: røgfarvet AF

568.02.01.00
Glas: klart  AF

568.01.00.00
Glas: klart AS

568.02.09.04
Glas: orange AS

568.01.03.03
Glas: gult AS



620.02.01.00
Glas: klart

Slibebrille / Sikkerhedsbrille

619
- Lineært og kompakt design.
- Kan bæres over briller på grund af det 
sfæriske panorama glas.
- Fås uventilerede eller med indirekte 
ventilationssystem.
- Bredt, fuldt justerbart hovedbånd.
- AS+ AF+

620
- Innovativ teknologi i perfekt mix af 
ergonomi og design
- Eksklusiv UDC belægning
- Sofistikeret indirekte 
ventilationssystemet
- Kan bæres over briller på grund af det 
sfæriske panorama glas

619.02.01.00
Glas: klart AS+ AF+

619.03.01.00
Glas: klart AS+ AF+

620.02.00.00
Glas: klart

601
- Bredt synsfelt for en high-tech 
sikkerhedsbrille
- Forskellige ventilationssystemer 
(uventileret, indirekte ventilation)
- Fås også i model til ifm. acetat og 
svejsning
- RX indsats tilgængelig
- Kategori III ° PPE (linse PC)
- AS+ AF+

601.00.77.00
Glas: klart PC Ind. Vented
AS+ AF+

601.02.77.00
Glas: klart PC Ind. Vented 
AS+ AF+

601.03.07.00
Glas: klart PC AS+ AF+

601.02.77.01
Glas: klart acetate  AF+

601.02.06.50
Glas: grøn 5 AS AF

601.02.06.30
Glas: grøn 3 AS AF

601.03.07.01
Glas: klart acetate AF+



601.00.77.00
Glas: klart PC Ind. Vented
AS+ AF+

Kan sammenkobles med:

    605.04.00.00             605.01.00.00                 606.02.00.00              606.05.00.00

Visir / Ansigtsbeskyttelse
607
Sikkerhedsvisirerne fås i mange forskellige nuancer, materialer og 
størrelser for at imødekomme alle specifikke behov.
Ved kombination af hjelme, samlinger og visir med forskellige 
karakteristika, kan forskellige sikkerhedsniveauer opnås.

607.01.00.22
Klar polycarbonat
(395x200x1 mm)

607.01.00.33
Klar polycarbonat
(300x200x1 mm)

607.A7.00.00
Klar polycarbonat 
anvendelsesområde: 8 9 
(395x240x2 mm)

607.A7.01.00
Klar polycarbonat 
anvendelsesområde: 8 
9(395x240x2 mm)

607.01.00.30
Klar acetat
(395x230x1 mm)

607.01.00.34
Klart 
(395x230x1 mm)

607.A9.11.00
Klar guld spejlglas
(395x240x2 mm)

607.A9.11.30
Grøn 3 guld 
spejlglas
(395x240x2 mm)

607.A9.11.50
Grøn 6 guld 
spejlglas
(395x240x2 mm)

607.A0.00.30
Grøn 3
(395x240x2 mm)

607.A0.00.50
Grøn 5
(395x240x2 mm)

607.A9.00.47
UVR
(395x240x2 mm)

607.Z0.00.01
Blå 
Field of use: 9

607.Z0.00.02
Klart 
Field of use: 9

607.01.00.32
Stål trådvisir
(195x305 mm)

607.01.00.31
Stål trådvisir
(195x380 mm)



Svejsning og IR

5X7
- Den ultimative beskyttelse til personer 
der bærer briller 
- Det nøjagtige design af stellet 
forhindrer overlap af stænger og dermed 
absolut komfort 
- SoftPad teknologi 

618
- Svejse sikkerhedsbrille i blød og 
varmebestandigt materiale
- Mineral glas med diameter på Ø 50 
mm
- Blød front tillader hurtig udskiftning af 
glas, samt med god ventilation

5X7.01.11.50
Glas: grøn 5 AS+

5X7.01.11.30
Glas: grøn 3 AS+

5X7.01.11.17
Glas: grøn 1.7 AS+ 

5X3
- Ekstra brede og runde glas, giver ekstra 
beskyttelse omkring øjnene
- Ventilationssystem
- Svævende glas der ikke berører ansigt

5X3.03.34.50
Glas: grøn 5 AS+ AF+

5X3.03.35.30
Glas: grøn 3 AS+ AF+

5X9
- Integreret sidestykke med 
ventilationssystem
- Længdeindstillelige stænger med  
SoftPad teknologi
- Beskyttende filtre tilgængelige med 
90 ° -180 ° vippesystem

5X9R.00.17
Flip: grøn IR1.7 AS

5X9R.00.30
Flip: grøn IR3 AS

5X9R.00.50
Flip: grøn IR5 AS

5X9R.20.42
Flip: Blåt Glas 4-2

618.01.06.00
Glas: klart glas

618.01.06.05
Glas: grøn 5 glas



Tilbehør

Brillesnor 
i sort bomuld
cod. 023345

Hylster m/lynlås
cod. 2300062

Brillesnor m/glider
cod. 023346

Hård boks m/lynlås 
cod. 3AT029

Brillesnor m/Univet 
logo 
cod. 4PA114

Brillehylster
cod. 3AT025

Microfiber pose
cod. 2300072

Univet pudseklud 
cod. 3PA225

Anti-dug rensevæske
cod. 3QL001

Tilpasning
Grundt Univet’s dynamiske og fleksible produktionsafdeling, kan 
Univet tilbyde individuelle tilpasninger ud fra kundens specifikke 
retningslinier; alt fra tilpasning af det enkelte produkt til færdiggørelsen 
af projekter.

• Uforgængelige individuelle lasergraveringer
•Tryk med en eller to farver
•Tryk eller broderi på hovedbånd
•Specialfremstillet indpakning      

Univet stander
6 x briller 2 x goggles
cod. 2314000

Univet display
4 x briller, 1 x goggles 
cod. 2315000

Univet pap display
5 x briller
cod. 2316000
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Download hele kataloget her

www.univet.it/en/catalogo.html

HEADQUARTER
Via Giovanni Prati, 87 25086 Rezzato BS Italy 
info@univet.it
+39 030 2499411  fax +39 030 2499430

INTERNATIONAL CONTACTS 
france@univet-optic.com
uk@univet-optic.com
deutschland@univet-optic.com
poland@univet-optic.com
nor thamerica@univet-optic.com
latinamerica@univet-optic.com
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Scanlico Denmark A/S
Marielundvej 48 A

DK-2730 Herlev
Tlf: +45 38 71 69 59

E-mail: info@scanlico.dk
www.scanlico.dk

Distributør i Danmark:


