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C RANGE

V1011E

MOQ 1 10 250

V12-000

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonát

MATERIÁL: polykarbonátový zorník, nylonové straničky

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 170
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2 - 1.2 1 FT O
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr
BARVA ZORNÍKŮ:

NORMA: EN 170
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2 - 1.2 1 FT O
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá úprava, úprava proti
poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

E4012
čirá
∙ klasické ochranné brýle
∙ velký polykarbonátový zorník zaručuje maximální ochranu
a poskytuje mimořádně velké zorné pole
∙ účinné nepřímé větrání zajišťuje pohodlné nošení
∙ ergonomický tvar
∙ bez kovových částí

E4036
čirá
∙ klasické ochranné brýle
∙ vhodné pro nošení přes většinu dioptrických brýlí
∙ nylonové straničky s měkkým zakončením
∙ nastavitelná délka straniček (4 pozice)
∙ nastavitelný sklon straniček

C RANGE

V2

MOQ 1 10 250

V3000

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonátový zorník, nylonový rámeček
a straničky

MATERIÁL: polykarbonátový zorník, nylonový rámeček
a straničky

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 170 (E4020), EN 172 (E4021)
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2 - 1.2 1 FT O (E4020),
5 - 3.1 1 FT O (E4021)
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr
BARVA ZORNÍKŮ:

NORMA: EN 170
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2 - 1.2 1 FT O
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá úprava, úprava proti
poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

E4019
čirá

E4020

E4021

čirá

kouřová

∙ komfortní brýle s velkým zorným polem a vynikajícími
optickými vlastnostmi
∙ rovné úzké nylonové straničky
∙ zvýšená ochrana obočí

∙ klasické ochranné brýle s velkým zorným polem
∙ zaručují maximální ochranu
∙ nylonový rámeček a straničky
∙ nastavitelná délka straniček (4 pozice)
∙ zvýšená ochrana obočí
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C RANGE

V10

MOQ 1 10 250

V11-000

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonátový zorník, nylonový rámeček
a straničky

MATERIÁL: polykarbonátový zorník, nylonové straničky
s měkkým zakončením

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 170 (E4001, E4003), EN 172 (E4002)
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2 - 1.2 1 FT O (E4001, E4003),
5 - 3.1 1 FT O (E4002)
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá úprava, úprava proti
poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

NORMA: EN 170
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2 - 1.2 1 FT O
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá úprava, úprava proti
poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

E4023
čirá

E4001

E4002

čirá

kouřová

E4003
žlutá

∙ klasické brýle s plně využitým potenciálem
a nadstandardními vlastnostmi
∙ nylonový rámeček a straničky
∙ nastavitelná délka straniček (4 pozice)
∙ nastavitelný sklon straniček
∙ maximálně přizpůsobivé všem tvarům obličeje

∙ klasické brýle v moderním designu s vysokou mírou
ochrany, nastavitelná délka straniček (4 pozice), nastavitelný sklon straniček, měkké zakončení straniček, díky
kterému dokonale padnou a nesklouzávají
∙ měkký průhledný protiskluzový nosní můstek zaručuje
vynikající komfort nošení po celý den, velké zorné pole

C RANGE

V4000

MOQ 1 10 250

V5000

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonát

MATERIÁL: polykarbonátový zorník, nylonové straničky

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 170
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2 - 1.2 1 FT O
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá úprava, úprava proti
poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

NORMA: EN 170
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2 - 1.2 1 FT O
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá úprava, úprava proti
poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

E4013

E4014

čirá

čirá

∙ tradiční ochranné brýle
∙ polykarbonátový rámeček a straničky
∙ brýle jsou vybaveny integrovanými bočními kryty
a poskytují vysokou míru ochrany

∙
∙
∙
∙
∙
∙

brýle poskytující vysokou míru ochrany
dokonale padnou na jakýkoli tvar obličeje
integrované boční kryty
nastavitelná délka straniček (4 pozice)
nastavitelný sklon straniček
výjimečně velký zorník
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F RANGE

V9

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonát
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 170 (E4009, E4011), EN 172 (E4010)
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2 - 1.2 1 FT O (E4009, E4011),
5 - 3.1 1 FT O (E4010)
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá úprava, úprava proti
poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

M2000

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonátový zorník s měkkou EVA pěnou,
polykarbonátové straničky
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 170
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2 - 1.2 1 FT O
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá úprava, úprava proti
poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

E4025
čirá

E4009

E4010

čirá

kouřová

E4011
žlutá

∙ extrémně lehké ochranné brýle moderního sportovního
designu
∙ polykarbonátové straničky v matných barvách
∙ vynikající široké zorné pole
∙ úzký tvarovaný nosní můstek zajišťuje vysoký stupeň
pohodlí a lepší kompatibilitu s respirátory ARDON®
∙ kouřový zorník se stříbrnou zrcadlovou vrstvou

∙ velmi pohodlné ochranné brýle
∙ polykarbonátové straničky
∙ vnitřní okrajové části zorníku jsou pokryté měkkou EVA
pěnou, která zajišťuje lepší přizpůsobení, absorpci
nárazů a účinnější těsnění
∙ měkký průhledný odvětrávaný protiskluzový nosní
můstek zaručuje vynikající komfort nošení po celý den

F RANGE

M5

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonát
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 170 (E4044, E4046), EN 172 (E4045)
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2 - 1.2 1 FT O (E4044, E4046), 5 - 3.1 1 FT O
(E4045)
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá úprava, úprava proti
poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

E4044

E4045

E4046

čirá

kouřová

žlutá

∙ extrémně lehké ochranné brýle
∙ bezobroučkový design
∙ panoramatický zorník vyrobený z jednoho kusu perfektně padne
každému typu obličeje
∙ polykarbonátové straničky, čiré u varianty s čirým zorníkem
∙ otvory na koncích straniček pro možnost připojení šňůrky
∙ integrovaný nosní můstek
∙ hmotnost pouhých 22 g

V7

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonátový zorník, nylonové straničky
s měkkým zakončením
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 170 (E4006, E4008), EN 172 (E4007)
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2 - 1.2 1 FT O (E4006, E4008),
5 - 3.1 1 FT O (E4007)
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá úprava, úprava proti
poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

E4006

E4007

E4008

čirá

kouřová

žlutá

∙ lehké ochranné brýle spojující elegantní vzhled,
maximální ochranu a mimořádně velké zorné pole
∙ straničky s šedými měkkými koncovkami s drážkováním,
díky kterým brýle dokonale padnou a nesklouzávají
∙ měkký průhledný nosní můstek s drážkováním zaručuje
vynikající komfort nošení po celý den
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F RANGE

M4000

MOQ 1 10 250

M4

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonátový zorník, polykarbonátové
straničky s měkkým zakončením

MATERIÁL: polykarbonátový zorník, polykarbonátové
straničky s měkkým zakončením

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

NORMA: EN 170
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2 - 1.2 1 FT O
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá úprava, úprava proti
poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

NORMA: EN 170 (E4047, E4049), EN 172 (E4048)
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2 - 1.2 1 FT O (E4047, E4049),
5 - 3.1 1 FT O (E4048)
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá úprava, úprava proti
poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

E4038
čirá
∙ extrémně lehké a pohodlné ochranné brýle
∙ měkké zakončení straniček
∙ černý měkký odvětrávaný nosní můstek je zárukou
pohodlného nošení

E4047
čirá
∙
∙
∙
∙

E4048

E4049

kouřová

žlutá

ochranné brýle moderního designu
velmi lehké a pohodlné
měkké zakončení straniček
měkký odvětrávaný nosní můstek je zárukou
pohodlného nošení
∙ straničky v módních barvách

F RANGE

M6000

MOQ 1 10 250

M8

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonátový zorník s měkkou EVA pěnou,
nylonové straničky s měkkým zakončením

MATERIÁL: polykarbonátový zorník, nylonové straničky
s měkkými částmi

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 170
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2 - 1.2 1 FT O
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá úprava, úprava proti
poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

NORMA: EN 170 (E4054, E4056), EN 172 (E4055)
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2 - 1.2 1 FT O (E4054, E4056),
5 - 3.1 1 FT O (E4055)
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá úprava, úprava proti
poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

E4050
čirá
∙ lehké ochranné brýle zajišťující maximální ochranu
∙ vnitřní okrajové části zorníku s měkkou EVA pěnou, která
zajišťuje lepší přizpůsobení, absorpci nárazů a účinnější
těsnění, měkké zakončení straniček
∙ černý měkký odvětrávaný nosní můstek je zárukou
pohodlného nošení

E4054

E4055

E4056

čirá

kouřová

žlutá

∙ velmi pohodlné ochranné brýle
∙ měkký průhledný odvětrávaný protiskluzový nosní
můstek zaručuje vynikající komfort nošení po celý den
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F RANGE

M9

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonátový zorník, polykarbonátové
straničky s měkkým zakončením

V6

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonátový zorník, nylonové straničky
s měkkým zakončením

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 170 (E4057), EN 172 (E4058)
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2 - 1.2 1 FT O (E4057),
5 - 3.1 1 FT O (E4058)
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá úprava, úprava proti
poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

NORMA: EN 170 (E4022, E4031), EN 172 (E4030)
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2 - 1.2 1 FT O (E4022, E4031), 5 - 3.1 1 FT O
(E4030)
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá úprava, úprava proti
poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

E4057

E4058

čirá

kouřová

∙ designové ochranné brýle
∙ široký panoramatický zorník bez rušivých detailů
∙ gumové konce straniček, díky kterým brýle dokonale
padnou a nesklouzávají

E4022
čirá

E4030

E4031

kouřová

žlutá

∙ ochranné brýle kombinující módní vzhled, pohodlí a funkčnost
∙ nylonové straničky
∙ měkké zakončení straniček s drážkováním, díky kterému
dokonale padnou a nesklouzávají
∙ nastavitelná délka straniček (4 pozice)
∙ nastavitelný sklon straniček

F RANGE

M7000

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonátový zorník,
nylonové straničky
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 170
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2 - 1.2 1 FT O
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá
úprava, úprava proti poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

E4051
čirá
∙		lehké ochranné brýle s jedinečným
řešením straniček
∙		nylonové části straniček s výklopným
systémem
∙		nastavitelná délka straniček (3 pozice)
∙		nastavitelný sklon straniček
∙		měkký odvětrávaný protiskluzový
nosní můstek
∙		velmi pohodlné a přizpůsobivé

M3000

MOQ 1 10 250

V8

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonátový zorník,
polykarbonátové straničky s měkkým
zakončením

MATERIÁL: polykarbonátový zorník,
nylonové straničky

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 170 (E4004), EN 172 (E4005)
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2 - 1.2 1 FT O
(E4004), 5 - 3.1 1 FT O (E4005)
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá
úprava, úprava proti poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

NORMA: EN 170
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2 - 1.2 1 FT O
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá
úprava, úprava proti poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

E4037
čirá
∙		velmi lehké ochranné brýle s inovativním
řešením straniček, průhledné straničky
jsou oproti jiným modelům delší
a výborně přilnou k hlavě
∙		měkké protiskluzové konce straniček
∙		otočný šroub na straničkách umožňuje
jejich sklopení dovnitř a tím i maximální
skladnost brýlí

E4004

E4005

čirá

kouřová

∙		stylové sportovní ochranné brýle
módního vzhledu
∙		nastavitelná délka straniček (4 pozice)
∙		měkký černý odvětrávaný protiskluzový
nosní můstek poskytuje vynikající
komfort nošení
∙		dokonalé přizpůsobení tvaru obličeje
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F RANGE

SAPHIRE

MOQ 1 10 300

GLANCE

MOQ 1 10 300

MATERIÁL: zorník high-tech, REVO povrstvení,
polykarbonátové straničky s měkkými částmi

MATERIÁL: zorník high-tech, REVO povrstvení,
polykarbonátové straničky s měkkými částmi

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 172
MO: F
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 5 - 3.1 1 F O
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá úprava, úprava proti
poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

NORMA: EN 172
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 5 - 3.1 1 FT O
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá úprava, úprava proti
poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

E4042
kouřová

REVO technologie:

vícevrstvý kombinovaný nátěr
s dokonalou ochranou před
slunečním zářením. Zajišťuje
vynikající vizuální ostrost
za všech světelných podmínek
a nedeformuje viděný obraz.

∙		exkluzivní ochranné brýle
∙		high-tech zorník s antireflexním REVO povrstvením
∙ 			polykarbonátový rámeček a straničky
∙ 			měkký gumový nosní můstek
∙ 			změkčená vnitřní plocha straniček eliminuje pocit tlaku
a únavy
∙		atraktivní design, výjimečné optické vlastnosti, celodenní
pohodlné nošení
∙		vhodné pro všechny outdoorové aktivity a pro řidiče

E4041
kouřová
∙		špičkové ochranné brýle
∙		high-tech zorník s antireflexním REVO povrstvením,
které minimalizuje námahu očí, redukuje odlesky světla
∙ 			polykarbonátový rámeček a straničky
∙ 			měkký gumový nosní můstek
∙ 			změkčená vnitřní plocha straniček eliminuje pocit tlaku
a únavy
∙		vhodné pro všechny outdoorové aktivity a pro řidiče

F RANGE

M1

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonátový zorník,
nylonové straničky
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 170 (E4016), EN 172 (E4017)
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2 - 1.2 1 FT O
(E4016), 5 - 3.1 1 FT O (E4017)
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá
úprava, úprava proti poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

JASPER

MOQ 1 10 250

W3

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonátový zorník,
polykarbonátové straničky
s měkkým zakončením

MATERIÁL: polykarbonátový zorník,
polykarbonátové straničky s měkkým
zakončením

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 172
MO: F
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 5 - 3.1 1 F O
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá
úprava, úprava proti poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

NORMA: EN 170 (E4034), EN 172 (E4035)
MO: F
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2C - 3/5 - 3.1 1 F O
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá
úprava, úprava proti poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

E4043
kouřová

E4016

E4017

čirá

kouřová

∙		ochranné brýle módního sportovního
vzhledu, ventilace napříč zorníky
minimalizuje zamlžení, nastavitelná
délka straniček (3 pozice), nastavitelný
sklon straniček, měkký drážkovaný
protiskluzový nosní můstek

∙ velmi pohodlné ochranné brýle
∙ polykarbonátový rámeček a straničky
v módním designu
∙ měkký gumový nosní můstek, vnitřní
plocha a ukončení straniček

E4034

E4035

čirá

bronzová

∙ elegantní ochranné brýle vyvinuté
speciálně pro ženy
∙ polykarbonátový rámeček a straničky
∙ měkké koncovky a měkký drážkovaný
nosní můstek, exkluzivní módní vzhled
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FS RANGE

G6000

MOQ 1 10 120

MATERIÁL: polykarbonátový zorník,
rámeček z polypropylenu
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 170
MO: BT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2 - 1.2 1 FT O
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: nemlživá
BARVA ZORNÍKŮ:

E4053
čirá
∙		ochranné brýle inovativního řešení
∙		panoramatický zorník s vynikajícím
širokým zorným polem
∙		25 mm nastavitelná gumová páska
∙		měkký nosní můstek pro vynikající
komfort nošení
∙		velmi lehké a přizpůsobivé

G4000

MOQ 1 10 120

MATERIÁL: polykarbonátový zorník,
rámeček z polypropylenu, těsnění AES
Santropene
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

G5000

MOQ 1 10 120

MATERIÁL: polykarbonátový zorník,
rámeček z polypropylenu, těsnění AES
Santropene
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 170
MO: BT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 1 BT 9 O
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá
úprava, úprava proti poškrábání,
rozstřik kapalin, roztavený kov, horké
pevné látky
BARVA ZORNÍKŮ:

E4039
čirá
∙		ochranné brýle ideální pro použití
s přilbou
∙		s průhledným rámečkem s modrým
nádechem
∙ 25 mm nastavitelná gumová páska
∙ systém nepřímého odvětrávání
∙ vzhledem k malé velikosti dobře
padnou i na drobný obličej

NORMA: EN 170
MO: BT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 1 BT 9 O
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá
úprava, úprava proti poškrábání, rozstřik
kapalin, roztavený kov, horké pevné
látky
BARVA ZORNÍKŮ:

E4040
čirá
∙		designové uzavřené ochranné brýle
∙		šedé obličejové těsnění je vyrobeno
z termoplastického materiálu s vysokou
odolností proti stárnutí, systém
nepřímého odvětrávání, 25 mm nastavitelná gumová páska
∙		snadno vyměnitelný polykarbonátový
zorník tloušťky 2 mm

FS RANGE

G1000

MOQ 1 10 120

G3011

MOQ 1 10 120

G2011

MOQ 1 10 120

MATERIÁL: polykarbonátový zorník,
rámeček z měkkého PVC

MATERIÁL: polykarbonátový zorník,
rámeček z měkkého PVC

MATERIÁL: polykarbonátový zorník,
rámeček z měkkého PVC

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 170
MO: BT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 1 BT 9 O
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá
úprava, úprava proti poškrábání,
rozstřik kapalin, velké částice prachu,
roztavený kov, horké pevné látky
BARVA ZORNÍKŮ:

NORMA: EN 170
MO: BT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 1 BT 9 O
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, velké
částice prachu, roztavený kov, horké
pevné látky
BARVA ZORNÍKŮ:

NORMA: EN 170
MO: BT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 1 BT 9 O
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, rozstřik
kapalin, velké částice prachu, roztavený
kov, horké pevné látky
BARVA ZORNÍKŮ:

E4024
čirá
∙		ochranné brýle s nadstandardními
vlastnostmi
∙		rámeček z měkkého PVC
∙		25 mm nastavitelná gumová páska
∙		čirý polykarbonátový zorník tloušťky
1,5 mm
∙		systém nepřímého odvětrávání
∙		maximální ochrana a pohodlí

E4018
čirá
∙		uzavřené ochranné brýle
∙ rámeček z měkkého PVC
∙ 13 mm nastavitelná gumová páska
∙ čirý polykarbonátový zorník tloušťky
1,5 mm
∙ systém přímého odvětrávání

E4015
čirá
∙		uzavřené ochranné brýle
s všestranným použitím
∙		rámeček z měkkého PVC
∙		13 mm nastavitelná gumová páska
∙		čirý polykarbonátový zorník tloušťky
2 mm
∙		systém nepřímého odvětrávání pomocí
4 ventilů
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WELDER

MOQ 1 12 120

MATERIÁL: svařovací zorník č. 5,
sklo podporuje černé ABS, materiál
rámečku PVC
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 175
MO: F
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 1 F (čirá),
5 1 DIN 0196 (svářecí)
BARVA ZORNÍKŮ:

E4101
čirá + svářecí
∙
∙
∙
∙

uzavřené ochranné brýle
rámeček z PVC
nepřímá ventilace
zorníky čirý a odklápěcí svařovací
č. 5, zesílená pevnost
∙ nastavitelná náhlavní páska

R1000

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonátový zorník,
odklápěcí svářecí zorník č. 5
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 175
MO: F
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2 - 1.2 1 FT O (čirá),
4 - 5.1 F O IRS (svářecí)
BARVA ZORNÍKŮ:

E4052
čirá + svářecí
∙ ochranné brýle s dvojitým zorníkem
∙ čirý zorník a odklápěcí svařovací č. 5
∙ robustní rámeček pro náročné
pracovní prostředí
∙ ventilace na straničkách umožňující
cirkulaci vzduchu
∙ nastavitelná délka straniček (3 pozice)
∙ nastavitelný sklon straniček
∙ gumové konce straniček zabraňují
sklouzávání brýlí i v horkém
pracovním prostředí

SVÁŘECÍ BRÝLE/KUKLY

technická tabulka
velikost filtru

110 × 90 × 9 mm

oblast vidění

96,5 × 46 mm

ochranný stupeň

DIN 4

světlého stavu
ochranný stupeň

9 - 13 nastavitelný od jasnější

tmavého stavu

po tmavší

spínací doba

1/25 000 s

doba obnovy

0,2 s z tmavé do původní

čidlo sváření

2 části

napájení

solární články a lithiová baterie

vypínání a zapínání

plně automatické

ochrana očí

EN 379 1/2/1

ochrana obličeje

EN 175

váha

558 g

420

MOQ 1

4

MATERIÁL: polyamid
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 379 1/2/1, EN 175
BARVA:

E1273
černá
∙
∙
∙
∙
∙

samostmívací svářecí kukla
napájení solárními články a lithiovou baterií
rozsah zatemnění 9 - 13
nastavitelný stupeň zatemnění
nastavitelná spínací doba

24 / 25

BLUE EAGLE

MOQ 1 10

MATERIÁL: polyamid
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 175
BARVA:

E4100

WG

MOQ 1 10

MOQ 1 10

MATERIÁL: svařovací sklo tmavé
E3008, skladovací sklo čiré E3006

MATERIÁL: lepenka s oboustranným
postřikem

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 175
BARVA:

NORMA: EN 175
BARVA:

E2016

černá
∙ svářecí kukla
∙ plynulé nastavení obvodu pomocí
otočného kolečka
∙ nastavení výšky pomocí posuvného
pásku
∙ vyměnitelná čelová potní páska
∙ dodáváno bez skel
∙ odklápěcí zorník

5888

černá

E3008

E3006

tmavá

čirá

∙
∙
∙
∙

náhradní zorník do svářecích kukel
velikost 110 x 90 cm
E3008 – tmavý, v čísle 7 - 14
E3006 – čirý

∙ svářecí kukla papírová
∙ včetně kříže

SVÁŘECÍ KUKLY/ŠTÍTY

5999

MOQ 1 10

MATERIÁL: lepenka s oboustranným
postřikem
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 175
BARVA:

E1050
černá
∙ svářecí štít do ruky, měkký
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SP1000

MOQ 1 10

MATERIÁL: polykarbonátový zorník,
rámeček z polypropylenu
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 170
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2C - 1.2 1 FT
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá
úprava, úprava proti poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

E5002
čirá
∙ ochranné brýle s velmi kvalitním
těsněním na okrajových částech zorníku
∙ flexibilní nosní můstek
∙ nepřímá spodní a horní ventilace
∙ možnost variabilního nasazení straniček
a elastické náhlavní pásky (obojí součást
balení)

SOLAR PRO

MOQ 1 10

MATERIÁL: polykarbonát
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 170
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 5 - 1.1 < 2.5 1 FT
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr
BARVA ZORNÍKŮ:

E5001

XC

MOQ 1 10

MATERIÁL: polykarbonátový zorník,
polykarbonátové straničky s měkkými částmi
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 170 (E5003), EN 172 (E5004)
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2C - 1.2 1 FT (E5003),
5 - 2.5 1 FT (E5004)
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá úprava,
úprava proti poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

fotochromatická
∙ ochranné brýle sportovního designu
∙ měkké zakončení straniček
∙ fotochromatický zorník po vystavení UV záření
automaticky ztmavne, díky tomu jsou brýle
vhodné jak pro vnitřní tak i venkovní práce
∙ měkký nosní můstek, nastavitelný sklon
straniček

E5003

E5004

čirá

kouřová

∙ vysoce komfortní ochranné brýle s ventilací
napříč zorníky
∙ měkké zakončení straniček
∙ měkký nosní můstek
∙ nastavitelná délka a sklon straniček
∙ snadno vyměnitelný zorník

A800

MOQ 1 10

MATERIÁL: polykarbonátový zorník,
polykarbonátové straničky s měkkými částmi

PROTÉGÉ

MOQ 1 10

MATERIÁL: polykarbonátový zorník,
nylonové straničky s měkkým zakončením
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 170 (E5008), EN 172 (E5009)
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2C - 1.2 1 FT (E5008),
5 - 2.5 1 FT (E5009)
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá
úprava, úprava proti poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

E5008
čirá

E5009
kouřová

∙ ultralehké ochranné brýle sportovního
designu
∙ hmotnost pouhých 22 g

NORMA: EN 170 (E5006), EN 172 (E5007)
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2C - 1.2 1 FT (E5006),
5 - 2.5 1 FT (E5007)
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá
úprava, úprava proti poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

E5006

E5007

čirá

kouřová

∙ stylové ochranné brýle
∙ měkký nosní můstek
∙ nastavitelná délka straniček a měkké
zakončení straniček
∙ volně zavěšený zorník
∙ přizpůsobí se každému tvaru obličeje

V-MAXX

MOQ 1 10

MATERIÁL: polykarbonátový/acetátový zorník
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 170
MO: B (E5010, E5011), F (E5012)
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 3 - 1.2 1 B 9 (E5010, E5011),
F (E5012)
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá úprava,
úprava proti poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

E5010

E5011

E5012

čirá

čirá

čirá

∙ uzavřené ochranné brýle s elastickou náhlavní
páskou
∙ varianta E5010 s polykarbonátovým zorníkem,
systém nepřímého odvětrávání
∙ varianta E5011 s polykarbonátovým zorníkem, bez
ventilace, pěnové těsnění
∙ varianta E5012 s acetátovým zorníkem odolným
proti chemikáliím, systém nepřímého odvětrávání,
černá neoprenová náhlavní páska

28 / 29

DURAMAXX

MOQ 1 10

MATERIÁL: polykarbonátový zorník
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 170
MO: BT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2C - 1.2 1 BT
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá úprava, úprava proti
poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

E5013
čirá

BIONIC

MOQ 1 20

MATERIÁL: polykarbonát
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

∙ špičkové uzavřené ochranné brýle
∙ vhodné pro nošení přes většinu dioptrických brýlí
∙ Dura-streme technologie zorníku - inovativní technologie
povrstvení zorníku, na vnitřní straně vrstva proti
zamlžení, na vnější straně vrstva proti poškrábání
zaručující vyšší odolnost
∙ polykarbonátový zorník poskytuje ochranu proti
kapalinám a velkým částicím, systém nepřímého
odvětrávání, obličejové těsnění z elastomeru, elastická
náhlavní páska

NORMA: EN 166
BARVA:

E5014
černá
∙
∙
∙
∙

obličejový štít
maximální viditelnost
vyměnitelný zorník
dielektrický design

SECURE FIT 400

MOQ 1 20

MATERIÁL: polykarbonát
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 170 (E3125, E3126), EN 172 (E3127, E3120,
E3124)
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2C - 1.2 1 FT
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá úprava, úprava proti
poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

E3125
čirá

∙
∙
∙
∙

E3126

E3127

žlutá

kouřová

E3120

E3124

zrcadlově modrá

zrcadlově šedá

SECURE FIT 200

MOQ 1 20

MATERIÁL: polykarbonátový zorník, polykarbonátové
straničky
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 170 (E3112, E3114), EN 172 (E3113)
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2C - 1.2 1 FT
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá úprava, úprava proti
poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

E3112

E3114

E3113

čirá

žlutá

kouřová

∙
∙
∙
∙

velmi lehké ochranné brýle stylového designu
unikátní postranice se přizpůsobí různým typům obličeje
snižují potřebu držet skladem více typů brýlí
výborná kompatibilita s filtračními polomaskami 9300+
a mušlovými chrániči X-series
∙ hmotnost pouhých 18 g

unikátní technologie rozložení tlaku postranic
postranice se přizpůsobí různým typům obličeje
snižují potřebu držet skladem více typů brýlí
výborná kompatibilita s filtračními polomaskami 9300+
a mušlovými chrániči X-series, hmotnost pouhých 18 g
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274

MOQ 1 20

2810

MOQ 1 20

MATERIÁL: polykarbonátový zorník, nylonové straničky

MATERIÁL: polykarbonátový zorník, nylonové straničky

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 170
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2C - 1.2 1 FT (E3060),
2 - 1.2 1 FT (E3068)
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá úprava, úprava proti
poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

NORMA: EN 170
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2C - 1.2 1 FT
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, úprava proti poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

E3065
čirá

E3060
čirá
∙
∙
∙
∙

E3068
žlutá

panoramatické ochranné brýle
nastavitelná délka a sklon straniček
měkké konce straniček
nezklouzávají a skvěle padnou

∙
∙
∙
∙

velmi lehké ochranné brýle
plochý polykarbonátový zorník, zvýšená boční ochrana
výborné pro menší velikost obličeje
hmotnost pouhých 21 g

BARVA ZORNÍKŮ:

284

2890

MOQ 1 20

MATERIÁL: polykarbonátový a acetátový zorník, nylonový
rámeček

MATERIÁL: polykarbonátový zorník,
polykarbonátové straničky s měkkými
částmi
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 170 (E3067, E3048), EN 172
(E3050), EN 169 (E3056)
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2C - 1.2 1 FT
(E3067), 5 - 1.7 1 FT (E3050), 5 1 FT
(E3056), 2 - 1.7 1 FT (E3048)
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá
úprava, úprava proti poškrábání
∙ velmi lehké panoramatické ochranné
brýle
∙ integrované chrániče obočí
∙ nastavitelná délka a sklon straniček
∙ straničky s měkkým vnitřním
polstrováním
∙ 4 varianty typu zorníku
∙ sportovní design

MOQ 1 20

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

E3067
čirá

E3050
zrcadlová zlatá

E3056
tmavá/svářecí

NORMA: EN 170
MO: BT (E3069), FT (E3070)
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2C - 1.2 1 FT
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá úprava, úprava
proti poškrábání, rozstřik kapalin, velké částice prachu,
roztavený kov, horké pevné látky
BARVA ZORNÍKŮ:

E3069

E3070

E3070/Z

čirá
polykarbonátový
zorník

čirá
acetátový
zorník

náhradní
acetátový
zorník

∙ uzavřené ochranné brýle
∙ velký zorník poskytuje ochranu proti kapalinám a velkým
částicím
∙ varianta E3069 s polykarbonátovým zorníkem
∙ varianta E3070 s acetátovým zorníkem
∙ možnost výměny náhradního zorníku
∙ systém nepřímého odvětrávání
∙ měkká a pohodlná dosedací linie

E3048
oranžová
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N EW

282

MOQ 1 20

MATERIÁL: polykarbonátový zorník, nylonové straničky
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 170 (E3066, E3054), EN 172 (E3053)
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2C - 1.2 1 FT (E3066, E3054),
5 - 2.5 1 FT (E3053)
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá úprava, úprava proti
poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

GG501

MOQ 1 20

MATERIÁL: polykarbonátový zorník, nylonová náhlavní
páska, polykarbonátový rám
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 166 K & N
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2C - 1.2 3M 1 FT KN
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá úprava, úprava proti
poškrábání
BARVA ZORNÍKŮ:

E3131
šedo-červená

∙
∙
∙
∙

E3066

E3053

E3054

čirá

kouřová

žlutá

stylové ochranné brýle moderního designu
měkké flexibilní straničky
nastavitelný sklon straniček
polykarbonátový zorník ve 3 variantách

∙ ochranná vrstva proti zamlžování 3M™ Scotchgard™
zajišťuje brýlím vynikající odolnost vůči zamlžování i
		poškrábání a splňuje tak požadavky na označení K & N
		obsažené v normě EN 166

N EW
N EW

BARVA ZORNÍKŮ:

SOLUS SCOTCHGARD

MOQ 1 20

MATERIÁL: polykarbonátový zorník, nylonová náhlavní
páska, straničky polypropylén, TPR
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 166 K & N
MO: FT
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2C - 1.2 3M 1 FT KN
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr, nemlživá úprava, úprava proti
poškrábání
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

odnímatelné postranice
měkký nosní můstek
volitelný elastický pásek
polstrování postranic pro větší pohodlí
odvětrávání
odnímatelná pěnová vložka pro ještě větší bezpečí očí
povrchová úprava Scotchgard ™ odolává zamlžení déle
než tradiční nemlživé úpravy a zajišťuje i ochranu proti
poškrábání pro prodloužení doby životnosti

E3132

E3135

E3137

čirá,
straničky zeleno-černé

čirá,
straničky modro-černé

souprava,
modro-černá

E3133
kouřová,
straničky zeleno-černé

E3136
kouřová,
straničky modro-černé

E3138
souprava,
zeleno-černá

E3139
E3134
žlutá,
straničky zeleno-černé

pěnová vložka

E3140
elastický pásek
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B-A 22

MOQ 1

5

B-E 7

MOQ 1

5

B-B 19

MOQ 1

5

MATERIÁL: plastový zorník

MATERIÁL: polykarbonátový zorník

MATERIÁL: polykarbonátový zorník

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 170
MO: S
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 2 S
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: nemlživá
BARVA ZORNÍKŮ:

NORMA: EN 170
MO: S
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 1 S
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: nemlživá
BARVA ZORNÍKŮ:

NORMA: EN 170
MO: S
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 1 S
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: nemlživá
BARVA ZORNÍKŮ:

E1055

E3013

E1057

E3011

E1058

E3014

čirá

náhradní zorník

čirá

náhradní zorník

čirá

náhradní zorník

∙		tradiční otevřené ochranné brýle
∙		plastový rámeček transparentně hnědé
barvy
∙		průhledné boční kryty
∙		celoplošný čirý plastový zorník
∙		možnost objednání náhradních zorníků
E3013
∙		použití při strojovém obrábění dřeva,
plastů a kovů

∙		uzavřené ochranné brýle
∙ nepřímá a částečně přímá ventilace
zorníku
∙ velký čirý zorník
∙ obruba z polyetylenu
∙ elastická náhlavní páska
∙ možnost objednání náhradního zorníku
E3011
∙ použití při mechanickém obrábění
kovů a veškerých tvrdých materiálů

∙		uzavřené ochranné brýle
∙		čirý polykarbonátový zorník a šedý
rámeček
∙		přímá ventilace
∙		účinná ochrana proti mechanickým
vlivům
∙		možnost objednání náhradního zorníku
E3014
∙		použití při mechanickém obrábění
kovů a veškerých tvrdých materiálů

B-B 40

MOQ 1 20

MATERIÁL: polykarbonátový zorník
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 170 (E1054), EN 169 (E1062)
MO: S
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 1 S
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr
BARVA ZORNÍKŮ:

∙
∙
∙
∙

E1054

E1062

čirá

kouřová

stylové ochranné brýle moderního designu
měkké flexibilní straničky
nastavitelný sklon straniček
polykarbonátový zorník ve 2 variantách

SB-1

MOQ 1 20

MATERIÁL: zorníky z lepeného bezpečnostního skla,
krycí zorník svářečský
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NORMA: EN 170
MO: S
ZNAČENÍ ZORNÍKŮ: 1 S (čirý), 5 SCS 1 DIN (svářecí)
ÚPRAVA ZORNÍKŮ: UV filtr
BARVA ZORNÍKŮ:

∙
∙
∙
∙
∙
∙

E1063

E3024

čirá + svářecí

náhradní zorník

uzavřené ochranné brýle
hliníkový rámeček
sklopný svářečský filtr
očnice obšité silikonovou pryží
zorník z lepeného bezpečnostního skla
možnost objednání náhradního zorníku E3024
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2000

MOQ 1 20

2001

MOQ 1 20

MATERIÁL: mikrovlákno

MATERIÁL: polyester

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ROZMĚR: 15 x 15 cm
BARVA:

ROZMĚR: 20 x 10 cm
BARVA:

E61410

E61402

černá

černá

∙ čisticí hadřík ARDON® na brýle
∙ rozměr 15 x 15 cm

∙ zpevněné pouzdro na brýle
∙ zesílený uzávěr chrání brýle před
vnějším mechanickým poškozením
∙ praktická karabinka umožňuje
připevnění na opasek nebo poutko
∙ vnitřní polstrování
∙ prostor pro náhradní zorníky

2002

MOQ 1 20

2003

MOQ 1 20

MATERIÁL: nylon

MATERIÁL: mikrovlákno

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DÉLKA: 60 cm
BARVA:

ROZMĚR: 20 x 10 cm
BARVA:

E61003

E61401

černá

černá

∙ šňůrka vhodná pro všechny typy
ochranných brýlí ARDON® s úzkými
straničkami
∙ materiál nylon

∙
∙
∙
∙

sáček na brýle
materiál mikrovlákno
šňůrka na zavěšení a stahování
rozměr 20 x 10 cm
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OCHRANA
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1

2

3

2-1,2

i

285681

4

1

5

6

FT O

značení zorníků
7

8

-000
84 V10

A2856

9

10

6
N16

11

12

1

typ filtru

2

číslo odstínu

3

číslo dovozce

4

optická třída 1/ permanentní nošení

5

mechanická odolnost

6

symbol pro původní nebo vyměněný
zorník

T
9 F

E

značení straniček
7

číslo dovozce

8

označení typu

9

norma

10

vhodné pole použití

11

mechanická odolnost

12

značka shody

INFORMACE / VYSVĚTLIVKY

1 typ filtru

9

2

UV filtr

EN 166

Osobní prostředky k ochraně očí (všeobecné specifikace)

4

infračervený filtr

EN 170

Filtry proti ultrafialovému záření

5

sluneční filtr

EN 172

Protisluneční filtry pro profesionální použití

6

sluneční filtr IR

EN 175

Osobní ochrana - Prostředky pro ochranu očí a obličeje při
svařování a podobných postupech.

4 optická třída 1
permanentní nošení

10 vhodné pole použití
3

tekuté kapky

Optická třída 1 je určena pro dlouhodobé

4

velké částice prachu (až do 5 µm)

nošení, nejmenší přípustná odchylka je

5

plyn a jemný prach (méně než 5 µm)

±0,06 dioptrie. Nejnižší optická třída se

9

roztavený kov a horké pevné látky

nedoporučuje pro dlouhodobé používání.
Obecně se doporučuje, aby bylo v případě

(měly by odolat testu nárazem)

problémů s nošením vyzkoušeno více
typů brýlí a z nich byla vybrána varianta,
která bude uživateli vyhovovat nejvíce.

5 mechanická odolnost

barva zorníků
2-1.2

Čirý zorník chrání proti UV záření.

2-1.2

Žlutý zorník chrání proti UV záření, filtruje modrý

S

zvýšená pevnost, max. rychlost 12 m/s

díl světla z viditelného spektra a umožňuje více

F

náraz o nízké energii, max. rychlost 45 m/s

kontrastnější vidění ve zhoršených světelných

B

náraz o střední energii, max. rychlost 120 m/s

A

náraz o velké energii, max. rychlost 190 m/s

FT

náraz o nízké energii při extrémních teplotách

protislunečního filtru při zachování dostatečného

(-5°C až 55°C), max. rychlost 45 m/s

vnímání barev.

BT

náraz o střední energii při extrémních teplotách
(-5°C až 55°C), max. rychlost 120 m/s

AT

podmínkách.
5-3.1

Kouřový zorník chrání proti UV záření, plní funkci

2C-3 /

Bronzový zorník chrání proti UV záření a modrému

5-3.1

světlu, plní funkci protislunečního filtru.

5-3.1 /

Fotochromatický zorník se automaticky

2.5 1 FT

přizpůsobuje změnám světelných podmínek.

náraz o velké energii při extrémních teplotách
(-5°C až 55°C), max. rychlost 190 m/s.
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i

piktogramy straničky
nastavitelný sklon straniček
nastavitelná délka straniček

piktogramy zorníky
UV filtr

materiály
polykarbonáty

nemlživá úprava

patří mezi termoplastické polymery čili
termoplasty. Snadno se zpracovávají např.
vstřikováním nebo lisováním za tepla.
Mají dobrou tepelnou odolnost, odolnost

úprava proti poškrábání

proti nárazu a dobré optické vlastnosti.
Polykarbonátová varianta zorníku pomáhá

zorník s antireflexní vrstvou
rozstřik kapalin

chránit před roztaveným kovem a horkými
pevnými látkami.
octan

(neboli acetát či ethanoát) je sůl kyseliny
octové. Acetátový zorník nabízí dobrou

velké částice prachu

odolnost proti mnoha organickým
chemikáliím.

roztavený kov, velké pevné látky
mechanická odolnost

REVO

vícevrstvý kombinovaný nátěr s dokonalou ochranou před slunečním zářením.
Zajišťuje vynikající vizuální ostrost za
všech světelných podmínek a nedeformuje
viděný obraz.

