GOGGLES AND SHIELDS - UVEX

Supravision HC-AF - ochrana zorníku
z vnějšku proti poškrábání, vnitřní
strana s nepotivou úpravou, 100%
UV ﬁltr.
Supravision HC-AF protection outside
of visor against scratch, inside with
antifog treatment, 100% UV
protection.

Infradur Plus - svářečský ﬁltr proti
UV a IR záření a oslnění, speciální
povrchová úprava.
Infradur Plus - welding visor, UV, IR
and visible light protection. Special
surface treatment.

Quatroﬂex - 4 komfortní polštářky
pro maximální pohodlí.
Quatroﬂex - 4 soft pads
for maximum comfort.

Supravision NC - ochrana zorníku proti
poškrábání, vnitřní strana s nepotivou
úpravou, vnější strana odolná
chemikáliím, snadno se čistí.
Supravision NC protection against
scratch, inside with antifog treatment,
outside chemical resistant, easy
cleanable.

Ultradura - dobrá odolnost proti
pošrkábání, 100% UV ﬁltr.
Ultradura - antiscrach visor with
100% UV absorbtion.

Duo-ﬂex - jedinečný patentovaný
polštářek na konci stranic.
Duo-ﬂex - unique, patented pad
on end of tamples.

Optidur 3000 UV - zorník extrémně
odolný proti poškrábání, odolný proti
chemikáliím, 100% UV ﬁltr.
Optidur 3000 UV- extremely high
protection against scratch, chemical
resistant, 100% UV protection

Nastavitelný sklon stranic.
Adjustable angle between visor and
temples.

Vhodné pro použití
s dioptrickými brýlemi.
Suitable for using with
correction glasses.

Optidur NC - 4 vlastnosti v jenom,
nemlživý, odolný proti poškrábání,
antistatický, 100% UV ﬁltr.
Optidur NC - 4in1, antifog, antiscratch,
antistatic, 100% UV protection

Nastavitelná délka stranic.
Adjustable length of temples.

Lehce se čistí.
Easy to clean.

I-VO
nastavitelné stranice
adjustable temples

Brýle se sportovním designem. Změkčení rámečku v oblasti
nosníku, čela a konců stranic. Zorník optidur NC, supravision
HC-AF, modro/oranžový rám
Sports design spectacle. Softened frame in the area of the
bridge, forehead and end of the temples. Visor: optidur NC,
supravision HC-AF, blue/orange frame
kód/code

0501008399999 - 9160265 optidur NC
0501007799999 - 9130292 supravision HC-AF
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BRÝLE A ŠTÍTY - UVEX

nastavitelné stranice
adjustable temples
nastavitelné stranice
adjustable temples

COSMOFLEX

ASTROSPEC
Ochranné plastové brýle čiré, klasického tvaru, s horní i boční
ochranou. Možnost volby zorníků z PC nebo bezp. skla. Inklinace
není stavitelná. Zorník trvzené sklo tř. 1. Rámeček možno osadit
bezpečnostními dioptrickými zorníky.

Univerzální, lehké brýle pro všechny druhy mechanického
obrábění, řidiče, na svařování apod. Rámečky jsou polyamidové,
straničky délkově a inklinačně stavitelné. Zorník ultradura, modrý
rám

Safety clear plastic spectacle, traditional style, with top and side
protection. Selection of visors polycarbonate or safety glass.
Fixed angle. Visors class 1 hardened glass. e frame can be
used for corrective lenses.

Versatile, lightweight spectacles suitable for all types of
mechanical work, for drivers, welders, etc. e frame is made of
polyamide, the temples are adjustable in length and angle. Visor
ultradura, blue frame
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Uzavřené obličejové brýle s výměnnými a nemlžícími PC
zorníky. Panoramatický tvar, přichycení gumou. Speciální systém
odvětrání. Vhodné do prašného prostředí, proti nárazu letících
částic i proti roztřiku kapalin. Možno nasadit na dioptrické brýle.
Zorník polykarbonát HC-AF, rám šedo-oranžový

Uzavřené obličejové brýle s výměnnými zorníky. Panoramatický
tvar, přichycené vodoodpudivou gumovou páskou. Speciální
systém odvětrávání, zakomponovaná ochrana proti oslnění ze
shora. Možno nasadit na dioptrické brýle. Zorník UH-acetát,
nemlživá úprava
Safety goggles with replaceable visor. Panoramic shape, visor
attached by water-repellent rubber band. Sophisticated ventilation
system. Integrated protection against glare from above. Can be
placed over corrective glasses. Visor UH-acetate, antifog
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ULTRAVISION UH
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0501003699999 - 9130302
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Safety goggles with replaceable antifog polycarbonate visor.
Panoramic shape, visor attached by rubber band. Sophisticated
ventilation system. Suitable to dusty environments, as protection
against ﬂying particles and splashing liquids. Can be placed over
corrective glasses. Visor polycarbonate HC-AF, grey-orange frame
kód/code

0501029599999 - 9302245
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