GOGGLES AND SHIELDS - JSP

BRÝLE A ŠTÍTY - JSP

FORCEFLEX
Obroučky z termoplastického polyuretanu (TPU) jsou proﬁlovány okolo
tvrzených zorníků patentovaným systémem vstřikování. Propojení
zorníku s obroučkou poskytuje dokonalou ochranu proti nárazu. Brýle,
s jedinečnou ﬂexibilitou rámu, jsou vhodné pro všechny velikosti hlavy.
Jsou schopny obnovit svůj tvar po téměř jakékoli deformaci způsobené
např. nošením v kapse atd.. Díky vlastnostem materiálu TPU brýle odolají
i nejnáročnějším podmínkám ve stavebnictví a průmyslovém prostředí.
Nejmodernější sportovní design s polymerovou vrstvou na straničkách.
Výběr z různých kombinací zorníků/obrouček. 6-ti násobně převyšuje
požadavky na třídu F podle normy EN166. FORCEFLEX vyhrál cenu
Inovace EXPOPROTECTION na veletrhu v Paříži a první cenu za
inovativní design SICURTECH na veletrhu v Miláně.
ermoplastic Polyurethane (TPU) Frame is moulded around Hard Coated
Lenses using a Patented Captive Injection System. Bonding the lens to
the frame enables superior impact protection. e unique ﬂexibility of the
frame allows a Universal ﬁt for all head sizes. It os able to recover form
almost any deformation that it may receive from simply being left in the
pocket, to being stood on. e properties of TPU mean the spectacle will
withstand much harder levels of use, ideal for the toughest of.
Construction/industry environments. Latest Sports Styling with
co-polymer grip sidearms. Choise of Lens/Frame combinations to suit.
Exceeds EN166F by over six times. It won Innovation Award at
EXPOPROTECTION fair in Paris and First Prize for Innovative
Design at SICURTECH fair in Milano.
kód/code

0501039600999
0501039606999
0501039699999
0501039681999

barva/colour

oranžová-šedá/orange-grey
černá-kouřová/black-smoke
tm.modrá-žlutá/navy-yellow I/O
šedá-čirá/grey-clear
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oranžový rám - šedý zorník
orange frame - grey lense

černý rám - kouřový zorník
black frame - smoke lense

tm.modrý rám - žlutý zorník
navy frame - yellow I/O lense
šedý rám - čirý zorník
grey frame - clear lense
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