BRÝLE A ŠTÍTY - 3M-PELTOR
F9900
Ochranné brýle, bezbarvý zorník, odklápěcí boční krycí síťka,
obroučky vhodné k osazení bezpečnostními dioptrickými skly.

odklápěcí boční krycí síťka
folding side shield

Safety spectacles, colourless visor, folding side shield, suitable
for using with corrective lenses.
kód/code

barva/colour

0501036299999 - 50x22
0501036899999 - 52x22

čírá/clear
čírá/clear
1/100
MO

Q

ní
baleing
k
pac

průhledný boční kryt
clear side shield

AVENUE
Ochranné brýle, bezbarvý zorník, průhledný boční kryt, obroučky
vhodné k osazení bezpečnostními dioptrickými skly.
Safety spectacles, colourless visor, clear side shield, suitable for
using with corrective lenses.
kód/code

0501035899999

barva/colour

čírá/clear
1/100
MO

Q

ní
baleing
k
pac

EAGLE
Čiré PC zorníky, stranice plně nastavitelné, čiré tvrzené obroučky,
boční ochrana dle normy EN 166, zorníky třídy F, ochranný ﬁltr
proti UV-A záření, částečně UV-B a UV-C
typ a – zorníky s nemlživou úpravou
typ b – tvrzené zorníky s vyšší odolností proti poškrábání
typ c – CR39

nastavitelné stranice
adjustable temples

Clear PC visors, adjustable temples, clear hardened frame,
side protection according to EN 166 standard, class F visors,
protective ﬁlter against UV-A, partially UV-B and UV-C
model a – antifog
model b – antiscratch
model c - visor CR39
kód/code

0501035199999 - a-antifog
0501035299999 - b-antiscratch
0501035099999 - c-visor CR39

barva/colour

čírá/clear
čírá/clear
čírá/clear
1/100
MO

Q

ní
baleing
k
pac
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GOGGLES AND SHIELDS - 3M-PELTOR
QX 1000, QX 2000
Barevný (kouřový, čirý, žlutý) PC zorník, nastavitelná délka stranic,
barevné (černé, modré) poloobruby, ergonomický sportovní
design, velmi lehké, kombinovaný tvrzený povlak s antistatickou
úpravou, boční ochrana dle normy EN 166, zorník třídy F,
ochranný sluneční ﬁltr dle normy EN 172. Modelová řada QX
2000 – stejné kombinace, ale nastavitelné stranice mají
otočný konec.
Coloured (smoke, clear, yellow) PC visor, adjustable length of
temples, tinted (black, blue) semirimmless mount, ergonomic
sport design, extra light, antiscratch and anti-mist visor, side
protection according to EN 166 standard, class F visor, sun
ﬁlter according to EN 172. Standard model range QX 2000 –
same combinations, but adjustable temples have rotating
tips.
kód/code

QX 1000
0501035381999
0501035300999
0501035370999
QX 2000
0501035481999
0501035400999
0501035470999

otočné konce stranic
rotating tips

nastavitelné stranice
adjustable temples

barva/colour

čírá/clear
kouřová/smoke
žlutá/yellow
čírá/clear
kouřová/smoke
žlutá/yellow
1/100
MO

Q

ní
baleing
k
pac

brýle proti slunci
goggles against sun

nastavitelné stranice
adjustable temples

MAXIM
Barevný (žlutý, kouřový a čirý) PC zorník, černé (modré) stranice
s nastavitelnou délkou a úhlem, černé (modré) poloobruby,
ergonomický design, velmi lehké, kombinovaný tvrzený a nepotivý
zorník třídy F s antistatickou úpravou, snadno vyměnitelný,
ochranný ﬁltr proti UV-A záření, částečný UV-B a UV-C, boční
ochrana dle normy EN 166
Tinted (yellow, smoke and clear) PC visor, black (blue) temples
with adjustable length and angle, black (blue) semirimmless
mount, ergonomic design, extra light, antiscratch, antifog and
antistatic visor of class F, easily replaceable, protective ﬁlter
for UV-A radiation, partially UV-B and UV-C, side protection
according to EN 166 standard
kód/code

0501036081999
0501036076999
0501036070999

barva/colour

čírá/clear
kouřová/smoke
žlutá/yellow
1/100
MO

Q

ní
baleing
k
pac
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BRÝLE A ŠTÍTY - 3M-PELTOR
QX 3000
Barevný (kouřový, čirý) PC zorník, stranice s nastavitelnou
délkou mají otočný konec, barevné (černé, modré) poloobruby,
ergonomický sportovní design, velmi lehké, kombinovaný tvrzený
povlak s antistatickou úpravou, boční ochrana dle normy EN 166,
zorník třídy F, ochranný sluneční ﬁltr dle normy EN 172, dodávají
se včetně šňůrky k upevnění na hlavu
Coloured (smoke, clear) PC visor, temples with adjustable length
have rotating tips, tinted (black, blue) semirimmless mount,
ergonomic sport design, extra light, antiscratch and anti-mist
visor, side protection according to EN 166 standard, class F visor,
sun ﬁlter according to EN 172 standard, with head band
kód/code

barva/colour

0501035981999
0501035900999

čírá/clear
kouřová/smoke
1/100

brýle proti slunci
goggles against sun

MO

Q

ní
baleing
k
pac

METALIKS
Zrcadlové PC zorníky, tvrzené a nemlživé, leštěné kovové
obroučky, ergonomický sportovní design, nastavitelné plastové
konce stranic, zorníky třídy F
Mirror PC visors, antiscratch and antifog, polished metal frame,
ergonomic sport design, formable rubber tipped temples, class
F visors
kód/code

0501036100999

barva/colour

kouřová/smoke
1/100
MO

Q

ní
baleing
k
pac

PELTOR pouzdro – 120600
Pouzdro se zipem a karabinkou
Soft zip case with karabiner
kód/code

0504002399999

barva/colour

černá/black

1/10
MO

Q

ní
baleing
k
pac

PELTOR šňůrka k brýlím
šňůrka k brýlím
twine to glasses
1/50
MO

Q

ní
baleing
k
pac

kód/code

0504002599999

barva/colour

černá/black
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