brýle
štíty
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ADVANCED
brýle s vysokou ochranou zraku splňující ta nejpřísnější kritéria, vyznačující se vysokým komfortem
při nošení, kvalitním zpracování a propracovanými detaily; určeno pro náročné zákazníky...
okulary o wysokim stopniu ochorny spełniające najbardziej wymagające kryteria, charakteryzujące
się wysokim komfortem użytkowania, wysoką jakością wykonania oraz dopracowanymi,
nowoczesnymi szczegółami, zaprojektowane dla najbardziej wymagających klientów...

NEW

NEW

CUSSAY
0501 0518 xx 999
MOQ

1

BENAIS
0501 0517 xx 999

300 

MOQ

barevnost zorníku kolor szkieł:

1

300 

barevnost zorníku kolor szkieł:

ORBIT
0501 0349 81 999
81

06

bezbarvý
bezbarwne

kouřový
przyciemnione

Brýle moderního designu s polykarbonátovým
zorníkem třídy 1F dle EN 166. Díky tvaru a měkkým
vnitřním polštářkům skvěle přiléhají na obličej.
Zorník s ochranou proti poškrábání a proti zamlžení. Ochrana proti letícím částicím s nízkou energií.
Kouřový zorník s protislunečním filtrem dle normy
EN 172. Nastavitelná délka stranic. Brýle mají
odpojitelné straničky, místo nich lze použít gumový
pásek. Dodávané v pevném pouzdru.
Okulary ochronne o nowoczesnym wzornictwie
z poliwęglanowymi szybkami – klasa 1F zgodnie
z normą EN 166. Kształ i miękkie wykończenie
zapewniają idealne dopasowanie do twarzy.
Powłoka zabezpieczająca szybki przed zarysowaniem i zaparowaniem. Ochrona przed cząsteczkami
o niskiej energii uderzenia. Przyciemnione szybki
z filtrem przeciwsłonecznym zgodnie z normą
EN 172. Możliwość regulacji długości zauszników.
W miejsce zauszników można wstawić gumkę.   
W zestawie z etui.
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MOQ

1

300 

ohebné stranice
regulowane ramiona

barevnost zorníku kolor szkieł:
bezbarvý bezbarwne
Bezbarvý a extrémně flexibilní polykarbonátový
zorník tř. 1F, s ohebnými konci stranic.
Bezbarwna, wyjątkowo elastyczna szybka poliwęglanowa klasy 1 F, regulowane ramiona.

81

70

bezbarvý
bezbarwne

žlutý
żółte

Brýle s polykarbonátovým zorníkem třídy 1F dle
EN 166. Možnost vložení dioptrický skel do vkládacích rámečků. Díky tvaru a měkkým vnitřním
polštářkům skvěle přiléhají na obličej. Zorník
s ochranou proti poškrábání a proti zamlžení.
Ochrana proti letícím částicím s nízkou energií.
Nastavitelná délka a úhel stranic. Brýle je možné
nosit s dioptrickými skly i bez nich.
Okulary ochronne z szybkami poliwęglanowymi – klasa
1F zgodnie z normą EN 166. Możliwość umieszczenia szkieł korekcyjnych w specjalnie dostosowanej
wewnętrznej oprawce. Kształ i miękkie wykończenie zapewniają idealne dopasowanie do twarzy.
Powłoka zabezpieczająca szybki przed zarysowaniem i zaparowaniem. Ochrona przed cząsteczkami
o niskiej energii uderzenia. Możliwość regulacji
konta zauszników. Okulary można nosić ze szkłami
korekcyjnymi.

BRÝLE ŠTÍTY OKULARY PRZYSŁONY

VARIZE

0501 0497 xx 999
MOQ

1

250 

CHAUDON

0501 0499 xx 999
MOQ

barevnost zorníku kolor szkieł:

1

250 

barevnost zorníku kolor szkieł

06

81

06

bezbarvý
bezbarwne

kouřový
przyciemnione

bezbarvý
bezbarwne

kouřový
przyciemnione

Okulary ochronne z szybkami poliwęglanowymi
klasy 1FT do użytku w ekstremalnych temperaturach, powłoka zabezpieczająca przed zaparowaniem (bezbarwne), odporne na zarysowania
(przyciemniane) oraz z filtrem UV 400 (bezbarwne,
przyciemniane). Zapewniają maksymalną wygodę
przy jednoczesnym stosowaniu okularów korekcyjnych – specjalna konstrukcja zapobiega nakładaniu
się ramek. Opatentowana technologia regulacji
długości zauszników SoftPad™ zapewnia stabilność
okularów i optymalne dopasowanie do twarzy
użytkownika. Bardzo lekkie. EN 166

0501 0490 99 999
MOQ

81

Ochranné brýle s polykarbonátovým zorníkem tř. 1FT
pro použití při extrémních teplotách, s úpravou
proti zamlžení a poškrábání (bezbarvý), proti poškrábání (kouřový) a ochrannou UV 400 (bezbarvý,
kouřový). Poskytují maximální pohodlí při nošení
přes dioptrické brýle – promyšlený design rámu
zabraňuje překrývání straniček brýlí. Patentovaná
technologie SoftPad™ na délkově nastavitelných
straničkách zajišťuje stabilitu brýlí a plné přizpůsobení tváři uživatele. Velmi lehké. EN 166

BONNEVAL

Ochranné brýle s polykarbonátovým zorníkem
tř. 1FT s UV filtrem, úpravou proti zamlžení
(bezbarvé) a proti poškrábání (kouřové). Speciální
tmavý zorník pro přirozené vidění barev. Tvarovaný
zorník s integrovanou boční ochranou. Extrémně
lehké a velmi pohodlné pro dlouhodobé nošení,
s moderním designem, s měkkým neklouzavým
nosním můstkem, ergonomickými straničkami
s měkkými konci pro zvýšené pohodlí. EN 166

1

250 

barevnost zorníku kolor szkieł:
bezbarvý bezbarwne
Ochranné brýle s polykarbonátovým zorníkem
tř. 1BT s nemlživou úpravou (obě strany zorníku), s krytým větráním, ochranou před postřikem
kapalinami a roztavenými kovy, měkkou lícnicí z termoplastické gumy, elastickou náhlavní páskou. EN 166
Gogle ochronne z szybką poliwęglanową klasy 1BT
z powłoką zabezpieczającą przed zaparowaniem
(dwustronną), zapewniają ochronę przed rozpryskami cieczy, kryta wentylacja, miękka uszczelka
twarzowa z termoplastycznej gumy, elastyczna
taśma mocująca. EN 166

Okulary ochronne z szybkami poliwęglanowymi klasy 1FT z filtrem UV, powłoka zabezpieczająca przed
zaparowaniem (bezbarwne), odporne na zarysowania(przyciemniane). Specjalny sposób przyciemnienia zapewnia naturalną widoczność. Owalny kształt
soczewek ze zintegrowanymi osłonami bocznymi
oraz osłonami powiek. Niezwykle lekkie, umożliwiają długotrwałe noszenie, nowoczesne wzornictwo,
miękkie, antypośligowe nakładki na nosek,
ergonomiczne ramiona z miękkim wykończeniem
zapewniające idealne dopasowanie do twarzy oraz
zwiększające komfort. EN 166
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SPORT & LEISURE
brýle vyvíjené dle nejnovějších zahraničních trendů s použitím kvalitních
materiálů, určené nejen k ochraně zraku během pracovního procesu…
okulary opracowane zgodnie z najnowszymi trendami, wykonane z materiałów
wysokiej jakości, przeznaczone nie tylko do ochrony wzroku podczas pracy…

NEW

NEW

Seigy

Gievres

0501 0520 xx 999
MOQ

1

0501 0519 xx 999

300 

MOQ

barevnost zorníku kolor szkieł:

1

300 

barevnost zorníku kolor szkieł:

81

70

06

81

70

06

bezbarvý
bezbarwne

žlutý
żółte

kouřový
przyciemnione

bezbarvý
bezbarwne

žlutý
żółte

kouřový
przyciemnione

Brýle sportovního designu s polykarbonátovým zorníkem třídy 1F dle EN 166.
Zorník s ochranou proti poškrábání a proti zamlžení. Ochrana proti letícím
částicím s nízkou energií. Měkký nosní můstek. Kouřový zorník s protislunečním filtrem dle normy EN 172.

Brýle sportovního designu bez obrouček s polykarbonátovým zorníkem třídy 1F
dle EN 166. Díky tvaru a měkké vnitřní výstelce skvěle přiléhají na obličej. Zorník
s ochranou proti poškrábání a proti zamlžení. Ochrana proti letícím částicím
s nízkou energií. Kouřový zorník s protislunečním filtrem dle normy EN 172.

Sportowy model okularów ochronnych z szybkami poliwęglanowymi – klasa
1F zgodnie z normą EN 166. Powłoka zabezpieczająca szybki przed zarysowaniem i zaparowaniem. Ochrona przed cząsteczkami o niskiej energii
uderzenia. Miękki nosek. Przyciemnione szybki z filtrem przeciwsłonecznym
zgodnie z normą EN 172.

Sportowy model okularów ochronnych z szybkami poliwęglanowymi – klasa
1F zgodnie z normą EN 166. Kształ i miękkie wykończenie zapewniają idealne
dopasowanie do twarzy. Powłoka zabezpieczająca szybki przed zarysowaniem i zaparowaniem. Ochrona przed cząsteczkami o niskiej energii uderzenia.
Przyciemnione szybki z filtrem przeciwsłonecznym zgodnie z normą EN 172.
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nastavitelná délka stranic
regulowana długość ramion

NELLORE

0501 0433 xx 999
MOQ

1

300 

MAROLLES
0501 0487 xx 999
MOQ

1

300 

UNVERRE

0501 0488 xx 999
MOQ

1

300 

barevnost zorníku kolor szkieł:

barevnost zorníku kolor szkieł:

barevnost zorníku kolor szkieł:

81

06

81

06

60

40

bezbarvý bezbarwne

kouřový przyciemnione

bezbarvý bezbarwne

kouřový przyciemnione

kouřový przyciemnione

modrý granatowy

70

45

žlutý żółte

zrcadlový lustrzanki

Brýle sportovního vzhledu optické třídy 1 s polykarbonátovým zorníkem s úpravou proti poškrábání
(třída F dle normy EN 166), ochranou proti nárazu
s malou energií a nastavitelnou délkou stranic.
Žlutý zorník má ochranný filtr proti UV záření
dle normy EN 170, kouřový a zrcadlový zorník má
ochranný protisluneční filtr dle normy EN 172.

75
hnědý brązowe

Brýle s kovovou obroučkou, s polykarbonátovým
zorníkem 1 FT, optická třída číslo 1, s úpravou proti
poškrábání, EN 166.
Okulary klasy optycznej 1 z metalowymi ramkami
i szybkami poliwęglanowymi 1 FT, z powłoką zapobiegającą i zarysowaniu. EN 166.

Brýle s polykarbonátovým zorníkem poskytují
ochranu proti škodlivému záření UVA a UVB, splňují
požadavky normy EN 1836: 2005 + A1: 2007, modrý
zorník číslo kategorie filtru 2, šedý zorník číslo
kategorie filtru 3.
Okulary z szybkami poliwęglanowymi zapewniają
ochroną przed szkodliwym promieniowaniem
UVA i UVB, spełniają wymagania normy
EN 1836: 2005 + A1: 2007. Filtr kategorii 2 dla szkieł
granatowych i kategorii 3 dla szkieł szarych.

Okulary z szybkami poliwęglanowymi, sportowy
wygląd, szybki nieparujące i odporne na zarysowania, klasa F według normy EN 166 – ochrona przed
odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia,
klasa optyczna 1, żółte szybki z filtrem UV według
normy EN 170, przyciemnione szybki z ochronnym
przeciwsłonecznym filtrem według normy EN 172.
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CLASSIC
základní řada brýlí moderního designu poskytující dostatečnou
ochranu zraku a předepsaná kritéria pro jeho ochranu…
podstawowa linia okularów ochronnych o nowoczesnym wzornictwie
zapewaniająca zadowalający zakres widoczności oraz spełniająca
wszelkie kryteria dotyczące ochorny wzroku…

nastavitelná délka stranic
regulowana długość ramion

nastavitelná délka stranic
regulowana długość ramion

nastavitelný úhel stranic
regulowany kąt pochylenia ramion

LIMERRAY

VERNON

0501 0486 xx 999
MOQ

1

0501 0424 xx 999

300 

MOQ

barevnost zorníku kolor szkieł:

1

300 

barevnost zorníku kolor szkieł:

81

70

06

81

70

06

bezbarvý
bezbarwne

žlutý
żółte

kouřový
przyciemnione

bezbarvý
bezbarwne

žlutý
żółte

kouřový
przyciemnione

Brýle s polykarbonátovým zorníkem 1 FT, s úpravou proti poškrábání, EN 166.
Okulary z szybkami poliwęglanowymi 1 FT, z powłoką zapobiegającą
zarysowaniu. EN 166.

Brýle sportovního vzhledu optické třídy 1 s polykarbonátovým zorníkem
s úpravou proti poškrábání (třída F dle normy EN 166), nastavitelná délka
a úhel stranic. Žlutý zorník má ochranný filtr proti UV záření dle normy
EN 170, kouřový zorník má ochranný protisluneční filtr dle normy EN 172.
Okulary z szybkami poliwęglanowymi, regulowany kąt nachylenia i długość
ramion, sportowy wygląd, szybki odporne na zarysowania, klasa F według
normy EN 166, żółte szybki z filtrem UV według normy EN 170, przyciemnione szybki z ochronnym przeciwsłonecznym filtrem według normy EN 172.
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TERREY

0501 0365 xx 999
MOQ

1

300 

barevnost zorníku kolor szkieł:
nastavitelná délka stranic
regulowana długość ramion
81

01

70

bezbarvý
bezbarwne

zrcadlový
lustrzanki

žlutý
żółte

06
kouřový
przyciemnione

Brýle vhodné pro práce v průmyslu s nastavitelnou délkou stranic a zorníkem třídy F povrstveným proti oděru.
Okulary z regulowaną długością ramion, konstrukcja specjalnie
zaprojektowana do pracy w przemyśle, szybki klasy F z powłoką
zabezpieczającą przed zarysowaniem, ISO 9001.

ARTILUX

0501 0366 xx 999
MOQ

1

300 

barevnost zorníku kolor szkieł:

81

70

06

bezbarvý
bezbarwne

žlutý
żółte

kouřový
przyciemnione

Ochranné brýle moderního designu s tvrzeným polykarbonátovým zorníkem 1F bezbarvý, kouřový, žlutý a bez obrouček.
Okulary ochronne z szybkami poliwęglanowymi 1F bezbarwne,
przyciemnione, żółte, bez oprawek, szkło utwardzane,
nowoczesny wygląd.
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nastavitelná délka stranic
regulowana długość ramion

nastavitelný úhel stranic
regulowany kąt pochylenia ramion

nastavitelný úhel stranic
regulowany kąt pochylenia ramion

FERGUS

0501 0423 xx 999
MOQ

432

1

300 

nastavitelná délka stranic
regulowana długość ramion

FINNEY

0501 0422 xx 999
MOQ

1

300 

ROZELLE

0501 0363 xx 999
MOQ

1

300 

barevnost zorníku kolor szkieł:

barevnost zorníku kolor szkieł:

barevnost zorníku kolor szkieł:

81

70

81

06

81

01

bezbarvý
bezbarwne

žlutý
żółte

bezbarvý
bezbarwne

kouřový
przyciemnione

bezbarvý
bezbarwne

zrcadlový
lustrzanki

Brýle sportovního vzhledu optické třídy 1, úpravou
proti poškrábání (třídy F dle normy EN 166), ochranou proti malému nárazu, nastavitelným úhlem
a délkou stranic. Žlutý zorník – ochranný filtr proti
UV záření (dle normy EN 170).

Brýle sportovního vzhledu optické třídy 1, úpravou
proti poškrábání (třídy FT dle normy EN 166),
ochranou proti malému nárazu a nastavitelným
úhlem stranic. Kouřový zorník – ohranný protisluneční filtr (dle normy EN 172).

Okulary z szybkami poliwęglanowymi, regulowany
kąt nachylenia i długość ramion, sportowy wygląd,
szybki odporne na zarysowania, klasa F według
normy EN 166, klasa optyczna 1, żółte szybki
z filtrem UV według normy EN 170.

Okulary z szybkami poliwęglanowymi, regulowany
kąt nachylenia i długość ramion, sportowy wygląd,
szybki odporne na zarysowania, klasa FT według
normy EN 166 – ochrona przed odpryskami ciał
stałych o niskiej energii uderzenia, klasa optyczna 1,
szare szybki z filtrem UV według normy EN 172.

Brýle sportovního vzhledu optické třídy 1 s bezbarvým polykarbonátovým zorníkem s úpravou proti
poškrábání, UV filtrem (dle normy EN 170) nebo
se zrcadlovým zorníkem třídy 1F s ochranným protislunečním filtrem (dle normy EN 172) a úpravou
proti poškrábání.
Okulary z szybkami poliwęglanowymi, regulowana
długość ramion. Bezbarwne szybki – odporne
na zarysowania, filtr UV według normy EN 170.
Lustrzanki – odporne na zarysowania, przeciwsłoneczne, szybki klasy 1F.

BRÝLE ŠTÍTY OKULARY PRZYSŁONY

nastavitelná délka stranic
regulowana długość ramion

BARDEN

0501 0364 xx 999
MOQ

1

300 

iSPECTOR POUZDRO
POKROWIEC
0504 0070 99 999
MOQ

barevnost zorníku kolor szkieł:

1

100 

materiál: 100 % polyester
materiał: 100 % poliester
Pevné pouzdro na brýle se zapínáním na zip.

81

70

bezbarvý
bezbarwne

žlutý
żółte

Wytrzymały pokrowiec na okulary zapinany
na zamek błyskawiczny.

iSPECTOR SÁČEK TORBA
0504 0071 99 999
MOQ

1

100 

materiál: 100 % polyester mikrovlákno
materiał: 100 % poliester mikrowłókno
Ochranný sáček na brýle chránící zorníky před
poškrábáním.
Torba na okulary chroniąca szybki przed
zarysowaniem.

06
kouřový
przyciemnione

Ochranné brýle s nastavitelnými stranicemi, polykarbonátovým zorníkem a vrstvou proti poškrábání. Jsou dodávány ve třech variantách: bezbarvé,
kouřové se slunečním filtrem, žluté s UV filtrem.
Okulary ochronne z regulowanymi ramionami, szkła
z poliwęglanu z powłoką zabezpieczającą przed
zarysowaniem. Dostępne w trzech wariantach:
bezbarwne, przyciemniane, chroniące przed światłem słonecznym, żółte z filtrem UV.
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PANOLUX

0501 0376 99 999
MOQ

1

400 

Anatomicky tvarované panoramatické brýle s polykarbonátovým zorníkem tř. 1BT, měkkou plastovou lícnicí, krytým větráním, ochranou
před stříkajícími kapalinami a možností nasazení na dioptrické brýle.
Anatomicznie kształtowane gogle panoramiczne z miękką częścią
twarzową, szybka poliwęglanowa klasy 1BT, wentylacja, ochrona
przed rozpryskami płynów. Dostosowane do noszenia okularów
korekcyjnych.

UNIVET

0501 0491 99 999
MOQ

1

100 

Ochranné nepřímo větrané brýle s acetátovým zorníkem s nemlživou
úpravou a UV filtrem tř. 1FT pro použití při extrémních teplotách.
Široká nealergická náhlavní páska s měkkým těsnícím rámem efektivně distribuují tlak na tvář. Anatomicky tvarovaný nosní můstek
pro lepší přizpůsobení různým tvarům obličeje. Lze nosit i přes
dioptrické brýle. EN 166
Gogle ochronne z wentylacją pośrednią, filtrem UV oraz wizjerem
w klasie 1FT do użytkowania w ekstremalnych temperaturach.
Szeroka, antyalergiczna, elastyczna taśma oraz miękko wykończona rama gogli efektywnie i równomiernie rozkładają siłę nacisku
na twarzy i głowie. Anatomiczny kształt mostka nosowego
umożliwia dostosowanie do wszystkich kształtów twarzy. Możliwość
jednoczesnego stosowania okularów korekcyjnych. EN 166

WAITARA

0501 0388 99 999
MOQ

1

60 

Ochranné nepřímo větrané brýle s nemlživou úpravou a tvrzeným
zorníkem tř. 1F.
Gogle z wentylacją pośrednią, nieparujące, szybka utwardzana klasy 1F.
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PILLI
0501 0374 99 999
MOQ

1

300 

Ochranné přímo větrané brýle s plochým PC zorníkem tř. 1F a měkkou plastovou lícnicí.
Gogle z płaską szybką poliwęglanową i miękką plastikową częścią
twarzową, z wentylacją bezpośrednią, szybka klasy 1F.

HOXTON
0501 0377 99 999
MOQ

1

250 

Ochranné nepřímo větrané brýle s plochým PC zorníkem tř. 1F, měkkou plastovou lícnicí a ochranou před stříkajícími kapalinami.
Gogle z płaską szybką poliwęglanową i miękką plastikową częścią
twarzową, z wentylacją pośrednią, ochrona przed rozpryskami
płynów, szybka klasy 1F.

BASIC
0501 0369 81 999
MOQ

1

1500 

Ochranné brýle s čirým polykarbonátovým zorníkem tř. 1F panoramatického tvaru a možností nasazení na dioptrické brýle.
Okulary ochronne, bezbarwna panoramiczna szybka klasy 1F, dostosowane do noszenia okularów korekcyjnych.

CRYSTAL
0501 0489 99 999
MOQ

1

100 

Velmi lehké ochranné brýle z čirého polykarbonátu se zorníkem
tř. 1F, s nemlživou úpravou (obě strany zorníku), změkčené konce
straniček pro větší pohodlí. EN 166
Bardzo lekkie okulary ochronne, bezbarwne szybki poliwęglanowe
klasy 1F, powłoka zabezpieczająca przed zaparowaniem (dwustronna), miękkie wykończenie zauszników zwiekszające komfort. EN 166
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YOUR
LOGO
HERE

NEW

STEALTH 8000
0501 0505 xx 999
MOQ

1

120

STEALTH 9000
0501 0506 xx 999
MOQ

BAREVNOST ZORNÍKU KOLOR SZKIEŁ:

1

10

0501 0508 xx 999

BAREVNOST ZORNÍKU KOLOR SZKIEŁ:
* OCHRANA PROTI ZAMLŽENÍ
ZABEZPIECZENIE PRZED ZAPAROWANIEM

81

70

bezbarvý
bezbarwne

žlutý
żółte

81*

70*

bezbarvý
bezbarwne

žlutý
żółte

06
kouřový
przyciemnione

Velmi lehké brýle, hmotnost pouze 26 g. Polykarbonátový zorník, UVA, UVB a UVC ochrana, adaptabilní nosní můstek, měkké gumové konce straniček,
EN 166 1.F.T.K, ochrana proti poškrábání. Čirý zorník
ochrana proti poškrábání i zamlžení. EN 170 čirý
a žlutý zorník, EN 172 (UV 400) kouřový zorník.
Bardzo lekkie okulary ochronne o wadze 26 g.
Poliwęglanowe szkła o promieniu bazowym 9,
dzięki czemu blisko przylegają, ochrona UVA, UVB,
UVC, dobrze dopasowujący się nosek, ramiona
wykończone miękką gumą, EN 166 1.F.T.K, EN 170,
EN 172, zabezpieczenie przed zarysowaniami.
Soczewka bezbarwna z zabezpieczeniem przed
zaparowaniem i porysowaniem.
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M9700
SPORTS AS

06
kouřový
przyciemnione

Velmi lehké brýle s měkkými gumovými konci straniček a stylovým designem nosního můstku zajišťují
pohodlné nošení. Měkký nosní můstek integrovaný
do rámu brýlí netlačí na nose. Ochrana před 99,9 %
UV záření. Ochrana proti poškrábání. Dostupné
s různými barvami zorníků. Optická třída 1F. EN 166.
Okulary z noskiem zintegrowanym z oprawką. Stylowe zauszniki z miękimi końcówkami zapewniają
doskonałe dopasowanie. Miękki nosek gwarantuje komfortowe osadzenie okularów na nosie.
Soczewki blokują promieniowanie UV w 99,9 %.
Posiadają ochronę przeciw zadrapaniom. Dostępne
różne rodzaje kolorów soczewek w zależności
od zastosowania. Klasa optyczna 1F. Zgodne
z normą: EN 166.

MOQ

1

200

BAREVNOST ZORNÍKU KOLOR SZKIEŁ:

81

06

bezbarvý
bezbarwne

kouřový
przyciemnione

Sportovní brýle s polykarbonátovým zorníkem;
99,9 % ochrana proti UV záření, zorník odolný
proti poškrábání, měkké gumové konce straniček
a adaptabilní nosní můstek zajišťují komfortní
nošení a snižují možnost sklouznutí brýlí. Dvojitě
zakřivené zorníky poskytují široké zorné pole
a ochranu. EN 166 1.F
Okulary sportowe z szybką poliwęglanową, zapewniają 99,9 % ochronę przed promieniowaniem UV,
zabezpieczenie przed zarysowaniem. Miękki nosek
i gumowe końcówki zauszników gwarantują wygodne dopasowanie i zapobiegają ześlizgiwaniu się
okularów. Podwójne zaokrąglone szkła zapewniają
szerokie pole widzenia. EN 166 1.F

BRÝLE ŠTÍTY OKULARY PRZYSŁONY

NEW

rámeček pro dioptrické brýle
oprawki do szkieł korekcyjnych

STEALTH 9100

NEW

0501 0522 99 999
MOQ

1

50 

STEALTH 9100
rámeček pro dioptrické brýle
OPRAWKI DO SZKIEł korekcyjnych
0504 0076 99 999
MOQ

1

500 

THERMEX

-40 °C

0501 0521 99 999
MOQ

1

50 

vysoká ochrana proti zamlžení až do -40 °C
wysoka ochrona przed zaparowaniem do -40 °C

Brýle vyrobené technologií dvojitého vstřikování s vysokým stupněm ochrany
před postřikem kapalinami/prachem a proti nárazu. Ochrana proti zamlžení a poškrábání. Bezbarvý zorník ochrání před 99,9 % UV záření. Optická třída 1, ochrana
proti UV záření (A,B,C); 2C-1.2 BT. EN 166 1BT 3.4. Dodávány v ochranném obalu.

Pokročilá ochrana – dvojitý zorník a technologie TMC™ zabraňující zamlžení
i v extrémních podmínkách. Vnitřní zorník acetátový, vnější zorník polykarbonátový. Ochrana proti poškrábání. Nízký profil brýlí umožňuje nošení společně
s helmou nebo čepicí s výztuhou. Široký elastická náhlavní páska zajišťuje
komfort a bezpečné uchycení při nošení. EN 166 1.B.T.3.4.9.K.N, EN 170.

Gogle o wysokim stopniu ochrony przed cząsteczkami kurzu i zachlapaniem,
wykonane w technologii podwójnego wtrysku z miękką oprawką doskonale
dopasowującą się do kształtu twarzy. Gogle posiadają elastyczny pasek
z rękawem chroniącym soczewkę przed zaparowaniem i zarysowaniem.
Bezbarwna, nieparująca soczewka zapewnia też 99,9 % ochrony przed promieniowaniem UV. Klasa optyczna 1, ochrona UV (A,B,C). Oznaczenie na szybce:
2C-1.2 BT. Zgodne z normą: EN 166 1BT 3.4

Zawansowana ochrona – podwójna osłona i technologia TMC™ – skutecznie zapobiega zaparowaniu nawet w ekstremalnych warunkach. Osłona
wewnętrzna octanowa, zewnętrzna wykonana z poliwęglanu. Zabezpieczenie
przed zaparowaniem i przed zarysowaniami. Wyprofilowana tak, by można
ją było nosić zarówno z przemysłowymi hełmami jak i czapkami ochronnymi. Szeroki, elastyczny pałąk zapewnia komfort i bezpieczne dopasowanie
podczas noszenia. Zgodne z normami: EN 166 1.B.T.3.4.9.K.N i EN 170.
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nastavitelný úhel stranic
regulowany kąt pochylenia ramion

měkké vnitřní polstrování
miękkie po stronie wewnętrznej

nastavitelná délka stranic
regulowana długość ramion

polohovatelné stranice a zorník
regulowane ramiona oraz szybki

3M 284x

3M 282x

0501 0337 xx 999
MOQ

1

0501 0336 xx 999

20 

MOQ

barevnost zorníku kolor szkieł:

1

20 

velmi oblíbené
ulubione
barevnost zorníku kolor szkieł:

81

99

05

(2840) bezbarvý
bezbarwne

(2841) kouřový
przyciemnione

(2845) IR 5

01*

70

20

(2844) zrcadlový
lustrzanki

(2842) žlutý
żółte

(2822) oranžový
pomarańzowe

Tyto ochranné brýle jsou vybaveny integrovaným chráničem obočí pro větší
ochranu. Mají pevný polykarbonátový zorník s ochrannou vrstvou proti
poškrábání a zamlžování, a jsou dodávány v šesti variantách: čiré, žluté pro
zvýšení kontrastu při slabém osvětlení, kouřové na ochranu před oslněním
od slunce, světle zlaté zrcadlové pro práci uvnitř i venku, IR5 pro svařování
plynem a červenooranžové proti intenzivnímu modrému světlu. Jsou kompatibilní s respirátory 3M řady 9300.
Te okulary ochronne wyposażone są w zintegrowany system ochrony brwi
w celu zapewnienia wyższego bezpieczeństwa. Wytrzymałe szybki poliwęglanowe z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem i zaparowaniem
dostarczane są w sześciu wersjach: bezbarwne, żółte dla zwiększenia
kontrastu przy słabym świetle, przyciemnione dla ochrony przed oślepieniem
przez słońce, jasnozłote lustrzanki do pracy w środku i na zewnątrz,
IR 5 do spawania gazowego oraz czerwonopomarańczowe przeciw intensywnemu, niebieskiemu światłu. Kompatybilne z maskami 3M serii 9300.
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81

05

70

(2820) bezbarvý
bezbarwne

(2821) kouřový
przyciemnione

(2822) žlutý
żółte

Brýle s výborným krytím a zorným polem, velmi lehké (22 g). Měkké, pružné
stranice lze naklonit. Pevný polykarbonátový zorník s ochrannou vrstvou
proti poškrábání a zamlžování. Dodávány ve třech variantách: čiré pro zvýšení
kontrastu při slabém osvětlení, kouřové na ochranu před oslněním od slunce
a žluté pro zvýšení kontrastu při slabém osvětlení.
Okulary zapewniają doskonałą ochronę oczu oraz szerokie pole widzenia,
bardzo lekkie (22 g). Miękkie, sprężyste ramiona można odchylić. Wytrzymałe
szybki poliwęglanowe z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem i zaparowaniem dostarczane są w trzech wersjach: bezbarwne, przyciemnione
dla ochrony przed oślepieniem przez słońce, żółte dla zwiększenia kontrastu
przy słabym świetle.

BRÝLE ŠTÍTY OKULARY PRZYSŁONY
nastavitelný úhel stranic
regulowany kąt pochylenia ramion
nastavitelná délka stranic
regulowana długość ramion

3M 280x

0501 0334 xx 999
MOQ

1

20 

3M 272x

0501 0328 xx 999
MOQ

barevnost zorníku kolor szkieł:

1

20 

velmi lehké
bardzo lekkie
barevnost zorníku kolor szkieł:

81

70

(2800) bezbarvý
bezbarwne

(2802) žlutý
żółte

Ochranné krycí brýle (38 g), pevný polykarbonátový zorník s ochrannou
vrstvou proti poškrábání, nastavitelná délka stranic (čtyři polohy), sklápěcí
zorník, univerzální provedení umožňuje použití s mnoha různými dioptrickými
brýlemi, měkké stranice s nízkým profilem pro pohodlí a minimální ovlivňování dioptrických brýlí. Dodávány ve dvou variantách: čiré a žluté pro zvýšení
kontrastu při slabém osvětlení.
Okulary ochronne (38 g), wytrzymałe szybki poliwęglanowe z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem, regulowana długość ramion (czterostopniowa), regulowany kąt nachylenia szybek, uniwersalne wykonanie umożliwia
wykorzystanie z wieloma różnymi okularami korekcyjnymi, wygodne, miękkie
ramiona o niskim profilu gwarantują dobre dopasowanie do każdych okularów korekcyjnych. Dostarczane są w dwóch wersjach: bezbarwne oraz żółte
dla zwiększenia kontrastu przy słabym świetle.

81

70

05

(2720) bezbarvý
bezbarwne

(2722) žlutý
żółte

(2721) kouřový
przyciemnione

Ochranné brýle s odolností proti nárazům, optická třída 1 pro vysokou čirost,
polykarbonátový zorník poskytuje spolehlivou ochranu proti stanoveným
hladinám nebezpečného ultrafialového záření, vrstva proti poškrábání pro
zvýšení odolnosti a lepší vidění, vrstva proti zamlžování má pomoci snížit
zamlžování zorníku zejména během fyzické práce nebo při použití polomasek.
Kompatibilní s respirátory 3M řady 9300.
Okulary ochronne odporne na uderzenia, wysoka przejrzystość optyczna – klasa
optyczna 1, poliwęglanowa szybka zapewnia doskonałą ochronę przed danymi poziomami niebezpiecznego promieniowania ultrafioletowego, powłoka
zabezpieczająca przed zarysowaniem – dla zwiększenia odporności i lepszej
przejrzystości, powłoka zabezpieczająca przed zaparowaniem pomaga ograniczyć zaparowanie zwłaszcza przy wykonywaniu pracy fizycznej lub przy
użyciu półmasek. Kompatybilne z maskami 3M serii 9300.
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nastavitelná délka stranic
regulowana długość ramion

nastavitelná délka stranic
regulowana długość ramion
nastavitelný úhel stranic
regulowany kąt pochylenia ramion
velmi pohodlný nosní můstek
bardzo wygodny nosek

3M 275x

0501 0331 xx 999
MOQ

1

20 

(2750) bezbarvý
bezbarwne

05
(2751) kouřový
przyciemnione

Ochranné brýle s odolností proti nárazům, optická
třída 1 pro vysokou čirost, polykarbonátový zorník
poskytuje spolehlivou ochranu proti stanoveným
hladinám nebezpečného ultrafialového záření,
vrstva proti poškrábání pro zvýšení odolnosti
a lepší vidění, vrstva proti zamlžování má pomoci
snížit zamlžování zorníku, zejména během fyzické
práce nebo při použití polomasek, nastavitelná
délka stranic pro individuální přizpůsobení, měkký,
přizpůsobivý nosní můstek s větracím otvorem.
Kompatibilní s 3M respirátory řady 9300 a 3M
polomaskami řady 4000 a 7500.
Okulary ochronne odporne na uderzenia, wysoka
przejrzystość optyczna – klasa optyczna 1,
poliwęglanowa szybka zapewnia doskonałą
ochronę przed danymi poziomami niebezpiecznego
promieniowania ultrafioletowego, powłoka zabezpieczająca przed zarysowaniem – dla zwiększenia
odporności i lepszej przejrzystości, powłoka
zabezpieczająca przed zaparowaniem pomaga
ograniczyć zaparowanie zwłaszcza przy wykonywaniu pracy fizycznej lub przy użyciu półmasek,
regulowana długość ramion gwarantuje indywidualne dopasowanie, miękki, wygodny,wentylowany
mostek nosowy. Kompatybilne z maskami 3M serii
9300 oraz półmaskami 3M serii 4000 i 7500.
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0501 0329 81 999
MOQ

barevnost zorníku kolor szkieł:

81

3M 2730
1

20 

barevnost zorníku kolor szkieł:
bezbarvý bezbarwne
Ochranné brýle poskytující zvýšenou boční ochranu.
Pevný čirý polykarbonátový zorník s ochrannou
vrstvou proti poškrábání a zamlžování. Měkké konce
postranic snižují tlak za ušima, otočné body na postranicích umožňující nastavit optimální úhel zorníku.
Měkký, pohodný a větraný nosní můstek. Nastavitelná délka postranic umožňuje pohodlné přizpůsobení.
Okulary ochronne zapewniające ochronę boczną.
Mocne, bezbarwne szybki poliwęglanowe
z powłokami chroniącymi przed zarysowaniem
i zaparowaniem. Miękkie nauszniki obniżają nacisk
za małżowinami usznymi, obrotowe końcówki
ramion pozwalają na optymalne ustawienie kąta
pochylenia. Miękki, komfortowy i wentylowany nosek. Regulowana długość ramion umożliwia łatwe
dopasowanie do potrzeb użytkownika.

3M 274x

0501 0330 xx 999
MOQ

1

20 

barevnost zorníku kolor szkieł:

81

70

(2740) bezbarvý bezbarwne

(2742) žlutý żółte

05
(2741) kouřový przyciemnione

Ochranné brýle s odolností proti nárazům, optická
třída 1 pro vysokou čirost, polykarbonátový zorník
poskytuje spolehlivou ochranu proti stanoveným
hladinám nebezpečného ultrafialového záření, vrstva
proti poškrábání pro zvýšení odolnosti a lepší vidění,
vrstva proti zamlžování má pomoci snížit zamlžování zorníku zejména během fyzické práce nebo při
použití polomasek, nastavitelná délka stranic pro
individuální přizpůsobení, nastavitelný úhel zorníku.
Okulary ochronne odporne na uderzenia, wysoka
przejrzystość optyczna – klasa optyczna 1, poliwęglanowa szybka zapewnia doskonałą ochronę przed danymi poziomami niebezpiecznego promieniowania ultrafioletowego, powłoka zabezpieczająca
przed zarysowaniem – dla zwiększenia odporności
i lepszej przejrzystości, powłoka zabezpieczająca przed zaparowaniem pomaga ograniczyć
zaparowanie zwłaszcza przy wykonywaniu pracy
fizycznej lub przy użyciu półmasek, regulowana
długość ramion gwarantuje indywidualne dopasowanie, regulowany kąt nachylenia ramion.

BRÝLE ŠTÍTY OKULARY PRZYSŁONY
otočné konce stranic (pouze u QX 2000)
obracane (ruchome) końcówki zauszników (tylko QX 2000)
nastavitelná délka stranic
regulowana długość ramion
otočné konce stranic
obracane (ruchome) końcówki zauszników
nastavitelná délka stranic
regulowana długość ramion

MAXIM

QX 1000

0501 0360 xx 999
MOQ

1

0501 0353 xx 999

20 

MOQ

barevnost zorníku kolor szkieł:

1

100 

QX 2000
0501 0354 xx 999
MOQ

81

70

76

bezbarvý
bezbarwne

žlutý
żółte

kouřový
przyciemnione

Brýle s barevným (žlutý, kouřový a čirý) PC zorníkem, černé (modré) stranice
s nastavitelnou délkou a úhlem, černé (modré) poloobruby, ergonomický
design, měkký nosní můstek, velmi lehké, kombinovaný tvrzený a nepotivý
zorník třídy F s antistatickou úpravou, ochranný filtr proti UV-A záření, částečný UV-B a UV-C, boční ochrana dle normy EN 166. Patentované asférické
zorníky pro 180° vidění s jedinečným povrchem DX, který odolá zamlžení,
poškrábání a chemikáliím. Duální polstrovaná ochrana obočí pro větší pohodlí
a absorbci nárazů.
Okulary z szybkami kolorowymi PC (żółte, bezbarwne, przyciemnione), czarne
(niebieskie) ramiona z regulowaną długością i kątem nachylenia, czarne
(niebieskie) oprawki, ergonomiczny wygląd, miękki mostek nosowy, bardzo
lekkie, nieparujące zabezpieczone przed zarysowaniem, antystatyczne szybki
klasy F łatwe do wymiany, filtr ochronny przeciw promieniowaniu UV-A,
częściowo UV-B i UV-C, boczna ochrona według normy EN 166. Opatentowane
szybki asferyczne zapewniają 180° pole widzenia z wyjątkową powierzchnią
DX odporną na zamglenie, zarysowania oraz chemikalia. Podwójna miękka
ochrona brwi dla większej wygody i absorbcji uderzeń.

1

100 

barevnost zorníku kolor szkieł:

81

70

76

bezbarvý
bezbarwne

žlutý
żółte

kouřový
przyciemnione

Brýle s barevným (kouřový, čirý, žlutý) PC zorníkem, 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 s přizpůsobitelným nosním
můstkem a nastavitelnými stranicemi s otočným koncem.
Okulary z szybkami kolorowymi PC (bezbarwne, przyciemnione, żółte), regulowana długość ramion, kolorowe (czarne, niebieskie) oprawki, ergonomiczny
sportowy wygląd, bardzo lekkie, kombinowana powłoka antystatyczna,
boczna ochrona według normy EN 166, szybki klasy F, przeciwsłoneczny filtr
ochronny według normy EN 172. Seria modeli QX2000 – takie same plus
miękki mostek nosowy o regulowanej grubości oraz obracane (ruchome)
końcówki zauszników.
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AS-01-002
0501 0483 81 999

NEW

MOQ

1

300 

Brýle s nastavitelnou délkou stranic vhodné do industriálního prostředí.
Okulary ochronne z regulacją długości zauszników, odpowiednie do prac
przemysłowych.

AS-01-001
0501 0482 81 999

NEW

MOQ

1

240 

Brýle s polykarbonátovým zorníkem, možné nosit přes dioptrické brýle.
Okulary ochronne wykonane z przezroczystego poliwęglanu, dostosowane do noszenia na okularach korekcyjnych.

AS-02-001
0501 0484 81 999

NEW

MOQ

1

200 

Ochranné brýle s plochým PC zorníkem a měkkou plastovou lícnicí,
nepřímá ventilace.
Gogle z wentylacją pośrednią, płaskim wizjerem PC oraz miękkim,
plastycznym wykończeniem.

AS-02-002
0501 0485 81 999

NEW

MOQ

1

200 

Ochranné přímo větrané brýle s plochým PC zorníkem a měkkou
plastovou lícnicí.
Okulary ochronne bezpośrednio wentylowane płaski wizjer PC
i miękkiego tworzywa sztucznego maska.
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UT

0502 0062 99 999
MOQ

1

50 

Ruční štít s možností variabilního upevnění
rukojeti, se sklem DIN 10 a zorníkem o velikosti
110 x 90 mm, vhodný pro svářeče. Vyhovuje normě
EN 175 a EN 166.
Ręczna tarcza spawalnicza, możliwość opcjonalnego zamontowania rękojeści, szkło DIN 10, szybka
110 x 90 mm. Zgodne z normą EN 175 oraz EN 166.

NÁHRADNÍ SKLO 110 x 90 mm
ZAPASOWE SZKŁO
110 x 90 mm

WELDGUARD
SE 1140
0501 0378 99 999
MOQ

1

60 

Ochranné nepřímo větrané brýle s měkkou plastovou lícnicí, pevným čirým obdélníkovým zorníkem
třídy F, odklápěcím svářečským zorníkem, možností
nasazení na dioptrické brýle, ochranou proti záření
vznikajícím při svařování, vhodné pro svařování.
Tmavá ochranná svářečská skla nejsou součástí,
nutno objednat samostatně. Vyhovuje normě
EN 175 a EN 166.
Gogle spawalnicze z miękką, elastyczną oprawką,
trwała, przezroczysta, prostokątna szybka klasy F,
wentylacja pośrednia, można zakładać na okulary
korekcyjne, ochrona przed promieniowaniem powstającym podczas spawania, ciemne ochronne szkła
spawalnicze nie są załączone i należy zamówić je
osobno. Zgodne z normą EN 175 oraz EN 166.

NÁHRADNÍ SKLO
108 x 51 mm
ZAPASOWE SZKŁO
108 x 51 mm

0504 0030 99 999 bezbarvý bezbarwne
0504 0031 1 0 xxx kouřový przyciemnione
MOQ

1

10 

Náhradní sklo pro svařování 108 x 51 mm,
čiré 00, kouřové 05–12.
Zapasowe szkło do spawania 108 x 51 mm,
bezbarwne 00, przyciemnione 05–12.

0504 0027 99 xxx tmavá ciemne
MOQ

1

10 

Náhradní sklo pro svařování 110 x 90 mm,
tmavost 06–11.
Zapasowe szkło do spawania 110 x 90 mm,
przyciemnienie 06–11.
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ARTILUX WELD
0501 0380 99 999
MOQ

1

200 

Modré ochranné nepřímo větrané brýle s odklápěcími kruhovými zorníky třídy F, možností nasazení
na dioptrické brýle a ochranou proti záření vznikajícím při svařování, vhodné pro svařování.
Vyhovuje normě EN 166.
Niebieskie gogle ochronne z podnoszonymi okrągłymi szkłami klasy F, wentylacja pośrednia, ochrona przed promieniowaniem powstającym podczas
spawania, można zakładać na okulary korekcyjne.
Zgodne z normą EN 166.

NÁHRADNÍ SKLO
ZAPASOWE SZKŁO

0504 0028 99 999 bezbarvý bezbarwne
0504 0029 99 xxx kouřový przyciemnione
MOQ

1

10

Náhradní sklo pro svařování, tmavost 05-08 nebo čiré.
Zapasowe szkło do spawania przyciemnione 05-08
lub bezbarwne.

444

EU

OKULA ŠTÍT ŠP 28
OSŁONA TWARZY
OKULA ŠP 28
0502 0050 99 999
MOQ

1

100 

OKULA ŠTÍT ŠP 29
OSŁONA TWARZY
OKULA ŠP 29
0502 0051 99 999
MOQ

1

100 

Ochranný štít o velikosti 220 x 290 mm z čirého
PMMA tl. 2 mm je typem štítu s náhlavním nosičem. Určen k ochraně očí a obličeje proti nárazu
pomalu letících částic s dopadovou energií max.
0,56 J. Umožňuje současné použití korekčních brýlí.
Vyhovuje normě EN 166.

Ochranný štít o velikosti 330 x 290 mm z čirého
PMMA tl. 2 mm je typem štítu s náhlavním nosičem. Určen k ochraně očí a obličeje proti nárazu
pomalu letících částic s dopadovou energií max.
0,56 J. Umožňuje současné použití korekčních brýlí.
Vyhovuje normě EN 166.

Osłona twarzy z nagłowiem, wymiary osłony:
220 x 290 mm, wykonana z bezbarwnego PMMA
o grubości 2mm. Przeznaczona do ochrony oczu
i twarzy przed uderzeniami małych, wolno poruszających się cząsteczek stałych o energii uderzenia
nie przekraczającej 0,56 J. Umożliwia jednoczesne
stosowanie okularów korekcyjnych.
Zgodne z normą EN 166.

Osłona twarzy z nagłowiem, wymiary osłony:
330 x 290 mm, wykonana z bezbarwnego PMMA
o grubości 2 mm. Przeznaczona do ochrony oczu
i twarzy przed uderzeniami małych, wolno poruszających się cząsteczek stałych o energii uderzenia
nie przekraczającej 0,56 J. Umożliwia jednoczesne
stosowanie okularów korekcyjnych.
Zgodne z normą EN 166.

BRÝLE ŠTÍTY OKULARY PRZYSŁONY

MAXSHIELD
0502 0026 99 999
MOQ

1

60 

Čirý PC celoobličejový štít s náhlavním držákem
a zorníkem třídy F. Vyhovuje normě EN 166.
Bezbarwna, poliwęglanowa osłona twarzy
z uchwytem na głowę, poliwęglanowa szybka
klasy F. Zgodne z normą EN 166.

NÁHRADNÍ
POLYKARBONÁTOVÝ ZORNÍK
ZAPASOWA SZYBKA
POLIWĘGLANOWA
0502 0022 99 999
MOQ

1

200 

VISIGUARD
0502 0023 99 999
MOQ

1

35 

Čirý PC celoobličejový štít s náhlavním držákem
a polykarbonátovým zorníkem třídy 1B.
Vyhovuje normě EN 166.
Bezbarwna, poliwęglanowa osłona twarzy
z uchwytem na głowę, poliwęglanowa szybka
klasy 1B. Zgodne z normą EN 166.

NáhRadní
polykarbonátový zorník
ZAPASOWA SZYBKA
POLIWĘGLANOWA
0502 0024 99 999
MOQ

1

VISIGUARD
MESH
0502 0025 99 999
MOQ

1

35 

Drátěný celoobličejový štít s náhlavním držákem.
Vyhovuje normě EN 1731.
Osłona siatkowa twarzy z uchwytem na głowę.
Zgodne z normą EN 1731.
VÍCE
SPRAWDŽ
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ASK 300

0503 0008 99 999
MOQ

1

8 

Svářečská samostmívací kukla s nastavitelnou tmavostí automatického optického filtru od 9 do 13.
Vyhovuje normě EN 166, EN 175, EN 379.
Przyłbica spawalnicza samościemniająca, regulowane przyciemnienie automatycznego filtra
optycznego od 9 do 13. Zgodne z normą EN 166,
EN 175 oraz EN 379.

SK 200

0503 0051 99 999
MOQ

1

1 

Svářecí kukla s výklopným hledí. DIN 10 sklo
110 x 90 mm. Lehká konstrukce helmy.
Vyhovuje normě EN 175 a EN 166.
Przyłbica spawalnicza z odchylaną osłoną. Szkło
DIN 10 o wymiarach 110 x 90 mm. Lekka konstrukcja hełmu. Zgodne z normą EN 175 oraz EN 166.

VÍCE V SEKCI SPECIÁLNÍ ODĚVY
SPRAWDŹ W SEKCJI ODZIEŻ SPECJALISTYCZNA
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NEW

SK 100

ASK 400

0503 0015 99 999
MOQ

1

0503 0013 99 999

8 

MOQ

1

8 

Plastová kukla pro svářeče se snadno vyměnitelnými skly (110 x 90 mm) a tmavostí ochranných svářečských skel 06-11. Vyhovuje normě EN 175 a EN 166.

Svářečská samostmívací kukla s nastavitelnou
tmavostí a citlivostí automatického optického filtru
od 9 do 13. Vyhovuje normě EN 166, EN 175, EN 379.

Plastikowa przyłbica spawalnicza, łatwo wymienialne szkła (110 x 90 mm), przyciemnienie spawalniczych szkieł ochronnych 06-11. Zgodne z normą
EN 175 oraz EN 166.

Przyłbica spawalnicza samościemniająca, regulowane przyciemnienie automatycznego filtra
optycznego od 9 do 13. Zgodne z normą EN 166,
EN 175 oraz EN 379.

náhradní sklo 110 x 90 mm
zapasowe szkło 110 x 90 mm
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ASK 900

0503 0059 99 999
MOQ

1

4 

Svářečská samostmívací kukla s nastavitelnou tmavostí automatického digitálního optického filtru od 5
do 8 a od 9 do 13. Vnitřní display s údaji o nastavení
filtru. Vyhovuje normě EN 166, EN 175, EN 379.
Przyłbica spawalnicza z elektronicznym filtrem
światła, regulacją przyciemnienia automatycznego
cyfrowego filtra optycznego od 5 do 8 oraz od
9 do 13. Posiada wewnętrzny wyświetlacz z informacją na temat ustawień filtra. Zgodne z normami: EN 166, EN 175, EN 379.
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