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FT O

1

TYP FILTRU

4

OPTICKÁ ŘADA 1

7

ČÍSLO DOVOZCE

10

POLE UŽITÍ

2

ČÍSLO ODSTÍNU

5

MECHANICKÁ ODOLNOST

8

OZNAČENÍ TYPU

11

ODOLNOST

3

ČÍSLO DOVOZCE

6

SYMBOL PRO ZORNÍK

9

NORMY

12

ZNAČKA SHODY

1 - TYP FILTRU

4 - OPTICKÁ ŘADA 1

2

UV filtr

Permanentní nošení

4

infračervený filtr

5

sluneční filtr

6

sluneční filtr IR

Optická třída 1 je určena pro dlouhodobé nošení, nejmenší
přípustná odchylka je ±0,06 dioptrie. Nejnižší optická
třída se nedoporučuje pro dlouhodobé používání. Obecně
se doporučuje, aby bylo v případě problémů s nošením
vyzkoušeno více typů brýlí a z nich byla vybrána varianta, která
bude uživateli vyhovovat nejvíce.

5 - MECHANICKÁ ODOLNOST
S

zvýšená pevnost, max. rychlost 12 m/s

F

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

B

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

A

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

9 - NORMY

FT

náraz o nízké energii při extrémních teplotách
(-5°C až 55°C), max. rychlost 45 m/s

BT

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

AT

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

KN

ochrana proti zamlžování (N) a poškrábání (K)

10 - VHODNÉ POLE POUŽITÍ

EN 166

osobní prostředky k ochraně očí

3

tekuté kapky

EN 170

filtry proti ultrafialovému záření

4

velké částice prachu (až do 5 μm)

EN 172

protisluneční filtry pro profesionální použití

5

plyn a jemný prach (méně než 5 μm)

EN 175

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

9

roztavený kov a horké pevné látky
(měly by odolat testu nárazem)

BARVA ZORNÍKŮ
2-1.2

Čirý zorník chrání proti UV záření.

2-1.2

Žlutý zorník chrání proti UV záření,
filtruje modrý díl světla
z viditelného spektra
a umožňuje více kontrastnější
vidění ve zhoršených světelných
podmínkách.

5-3.1

Kouřový zorník chrání proti UV
záření, plní funkci protislunečního
filtru při zachování dostatečného
vnímání barev.

2C-3 /
5-3.1

Bronzový zorník chrání proti UV
záření a modrému světlu, plní
funkci protislunečního filtru.

5-3.1 /
2.5 1 FT

Fotochromatický zorník se
automaticky přizpůsobuje změnám
světelných podmínek.

MATERIÁLY
polykarbonáty

patří mezi termoplastické polymery čili
termoplasty, snadno se zpracovávají např.
vstřikováním nebo lisováním za tepla,
mají dobrou tepelnou odolnost, odolnost
proti nárazu a dobré optické vlastnosti,
polykarbonátová varianta zorníku pomáhá
chránit před roztaveným kovem a horkými
pevnými látkami

octan

(neboli acetát či ethanoát) je sůl kyseliny
octové, acetátový zorník nabízí dobrou
odolnost proti mnoha organickým
chemikáliím

REVO

vícevrstvý kombinovaný nátěr s dokonalou
ochranou před slunečním zářením, zajišťuje
vynikající vizuální ostrost za všech světelných
podmínek a nedeformuje viděný obraz
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Nastavitelné straničky s technologií
Koncovka brýlí
SoftPad
navržena pro
maximální
pohodlí a stabilitu

5x1 zelené G15

5x1 čiré

5x1 čiré

UNIVET 5X1

Patentovaný nosní
můstek
z analergického
materiálu
s výškovým
nastavením

5x1 In/Out

1 zorník
· nastavitelné straničky s technologií SoftPad,
s technologií FLD (plovoucí zorník), patentovaný nosní
můstek
· z analergického materiálu s výškovým nastavením, systém
rychlé výměny elastického pásku a zorníku, snadná
montáž gumového těsnění, k dispozici korekční verze
(kalibr: 55 21), verze s těsněním certiﬁkovaná dle normy
EN 166 bod 3 (kapky a spreje)

4

název

obj. č.

barva zorníků

5x1 čiré

E4060

čirá

5x1 čiré

E4062

čirá

5x1 zelené G15

E4061

zelená G15

5x1 In/Out

E4217

In/Out

5x1 žluté

E4059

žlutá

486

vlastnosti zorníků
UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400

UV 525

neomezená doba trvání proti zamlžení
a bezkonkurenční odolnost proti oděru mezi 1-2
3
5x odolnější povrchová úprava proti zamlžení
a větší odolnost proti oděru mezi 1-3
povrchová úprava proti poškrábání
5x odolnější povrchová úprava proti poškrábání
povrchová úprava proti zamlžení
5x odolnější povrchová úprava proti zamlžení
UV ochranná vrstva
UV ochranná vrstva
hydrofobní

5x1 žluté

UV 400

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI ZORNÍKŮ:

Patentovaný nosní
můstek
z analergického
materiálu
s výškovým
nastavením

· exkluzivní povrchová úprava VANGUARD UDC, zorník
s technologií FLD (plovoucí zorník), obruba navržena pro
změkčení bodů kontaktu s obličejem, rozšířený zaoblený
zorník těchto brýlí s 9 úchytnými body poskytuje
dodatečnou ochranu oblasti okolo očí, systém odvětrávání,
brýle se přizpůsobí obličeji bez nutnosti seřizování

5x3 čiré

Nastavitelné straničky s technologií
Koncovka brýlí
SoftPad
navržena pro
maximální
pohodlí a stabilitu

5x3 oranžové

5x3 čiré

5x3 kouř./zrc.

UNIVET 5X3

5x3 hnědé

POKROČILÁ
TECHNOLOGIE

obj. č.

barva zorníků

E4218

čirá

5x3 kouřové/zrcadlové

E4065

kouřová zrcadlová

5x3 čiré

E4064

čirá

5x3 oranžové

E4066

oranžová

5x3 hnědé

E4067

hnědá

vlastnosti zorníků

UV 525
UV 400

název
5x3 čiré

487

5x4 zelené G15

UNIVET 5X4

· extrémní důraz na detaily a excelentní ergonomie
vytvářejí moderní a pohodlný model, analergický
nosní můstek pro pohodlí bez klouzání, zaoblený
zorník poskytuje extra boční ochranu, exkluzivní
lakovaná obruba propůjčuje brýlím eleganci a styl

5x4 čiré

ITALSKÁ ELEGANCE

obj. č.

barva zorníků

5x4 zelené G15

E4069

zelená G15

5x4 čiré

E4070

čirá

vlastnosti zorníků
UV 400 UV 400

název

5x7 čiré

· dokonalé ochranné brýle pro použití
s dioptrickými brýlemi, pečlivá konstrukce obruby
zabraňuje překrývání straniček těchto brýlí
s brýlemi dioptrickými a poskytuje absolutní
komfort, nastavitelná délka straniček s technologií
SoftPad, široká škála filtrů

5x7 In/Out

Nastavitelné straničky s technologií
Koncovka brýlí
SoftPad
navržena pro
maximální
pohodlí a stabilitu

obj. č.

barva zorníků

E4090

čirá

5x7 In/Out

E4219

In/Out

488

vlastnosti zorníků
UV 400 UV 400

název
5x7 čiré

Nastavitelné straničky s technologií
Koncovka brýlí
SoftPad
navržena pro
maximální
pohodlí a stabilitu

· tvarovaný nosní můstek pro pohodlí bez tlaku, nastavitelný
úhel a délka straniček s technologií SoftPad, oceňovaná
a ergonomicky přizpůsobitelná řada pro všechny
uživatele

5x8 čiré

5x8 zelené

5x8 čiré

5x8 žluté

UNIVET 5X8

5x8 In/Out

ÚČINNÁ OCHRANA

barva zorníků

5x8 čiré

E4220

čirá

5x8 žluté

E4221

žlutá

5x8 zelené

E4222

zelená G15

5x8 čiré

E4223

čirá

5x8 In/Out

E4224

In/Out

vlastnosti zorníků
UV 400 UV 400 UV 400

obj. č.

UV 400

název

489

5x9 zelené/zrc.

UNIVET 5X9

· projekt Univet, inovativní design, integrovaná
postranní ochrana s odvětrávacím systémem,
nastavitelné straničky s technologií SoftPad,
k dispozici s různými ﬁltry zorníku:

5x9 polarizační

zrcadlově zelená, maximální ochrana před
slunečním zářením a vynikající estetika; polar-X,
kouřová polarizace, drasticky snižuje odlesky od
lesklých povrchů G15, ochrana před světlem pro
přirozený výhled s optimálním chromatickým
kontrastem; dynami-X, fotochromatická,
postupné ztmavování nebo zesvětlení v závislosti
na intenzitě okolního světla

Nastavitelné straničky s technologií
Koncovka brýlí
SoftPad
navržena pro
maximální
pohodlí a stabilitu

název

obj. č.

barva zorníků

5x9 zelené/zrcadlové

E4225

zelená zrcadlová

5x9 polarizační

E4226

polarizační

UNIVET 6X3

6x3 zelené G15

obličejový štít

6x3 čiré

· rychle vyměnitelné straničky s elastickým páskem,
brýle nové generace, panoramatický zorník lze bez
problémů nosit přes dioptrické brýle, exkluzivní
povrchová úprava VANGUARD UDC, dodatečná
obličejová maska je kompatibilní s respirátory,
systém nepřímé ventilace zajišťuje certifikovanou
ochranu před kapkami a spreji, odolnost proti
nárazům o rychlosti 432 km/h, a to i při
extrémních teplotách, ochrana navržena pro
bezproblémovou práci s polomaskami

NĚMECKÁ CENA ZA DESIGN
CENA REDDOT
ZA DESIGN
V ROCE 2015

název

obj. č.

barva zorníků

6x3 čiré

E4076

čirá

6x3 zelené G15

E4077

zelená G15

obličejový štít

E4078

---

490

vlastnosti zorníků

vlastnosti zorníků

· nové technické vlastnosti a design, zaoblený
panoramatický zorník dostupný s povrchovou úpravou
VANGUARD PLUS, možnost úpravy délky a úhlu straniček,
měkké koncovky pro lepší pohodlí, optimální pohodlí
a uzpůsobení díky nastavitelné nosní opěrce, nový výběr
barev

506UP čiré

bílá/růžová
černá/oranžová

Patentovaný nosní
můstek
z analergického
materiálu
s výškovým
nastavením

506UP čiré

Nastavitelné straničky s technologií
SoftPad

506UP zel. G15

506UP čiré - bílá/zelená

UNIVET 506UP

černá/zelená

název

obj. č.

barva zorníků

506UP čiré - bílá/zelená

E4084

čirá

506UP čiré- bílá/růžová

E4227

čirá

506UP čiré - černá/oranžová

E4228

čirá

506UP zelené G15

E4085

zelená G15

506UP čiré- černá/zelená

E4229

čirá

vlastnosti zorníků

UV 400

506UP čiré

PLNOBAREVNÁ
TECHNOLOGIE

491

UNIVET 513

513 čiré

ZPÁTKY KE KOŘENŮM

513 čiré

513 kouřové
513 čiré

· barevné straničky s analergickým pogumováním,
velmi vhodné pro přizpůsobení, protiskluzový
gumový nosní můstek,
ochrana obočí

barva zorníků
čirá

513 kouřové

E4231

kouřová

513 čiré

E4232

čirá

vlastnosti zorníků
UV 400

obj. č.
E4230

ČISTICÍ SOUPRAVA

název
513 čiré

E4241

434 Kč
CENA OD 10 KS

E4243

ČISTICÍ HADŘÍK

E4242

CENA OD 10 KS

název

76 Kč

ČISTICÍ SPREJ

105 Kč

obj. č.

CENA OD 10 KS

příslušenství

ČISTICÍ SOUPRAVA UNIVET

E4241

čisticí stanice

ČISTICÍ HADŘÍK UNIVET 24KS

E4242

čisticí hadřík (24ks)

ČISTICÍ SPREJ UNIVET 30 ML

E4243

čisticí sprej bez alkoholu 30 ml

492

UNIVET 546

název

obj. č.

barva zorníků

546 čiré - černá/oranžová

E4233

čirá

546 oranžové - černá/oranžová

E4234

oranžová

546 čiré - černá/zelená

E4235

čirá

546 kouřové- černá/zelená

E4236

kouřová

vlastnosti zorníků

UV 525

UV 400

černá/zelená

černá/oranžová

546 čiré

černá/zelená

· extrémně lehké a moderní brýle se sportovními liniemi,
panoramatický polykarbonátový zorník s integrovanou
postranní ochranou, tvarované straničky zajišťují, že
vám brýle dobře padnou a jejich nošení je pohodlné,
protiskluzový gumový nosní můstek

546 kouřové

546 oranžové

546 čiré - černá/oranžová

UNIVET 546

493

553 zelené G15

553 čiré

553 žluté

UNIVET 553 ZERONOISE

553 In/Out

SPOLEHLIVÁ
OCHRANA

název

obj. č.

barva zorníků

553 čiré

E4086

čirá

553 žluté

E4087

žlutá

553 zelené G15

E4088

zelená G15

553 In/Out

E4237

In/Out

vlastnosti zorníků

UV 400

· panoramatický zorník poskytuje vynikající postranní
ochranu, lehké a šikovné brýle vyrobené z polykarbonátu,
které váží jen 19 g, koncovky se zeštíhleným průřezem pro
dokonalou interakci se sluchátky, k dispozici je
nový zorník (G15 a In/Out)

test

hladina hluku (dB)

tlumení (dB)

ztráta tlumení (dB)

bez sluchátek

95,0

X

X

X

se sluchátky

71,0

24,0

X

X

553 Zeronoise

74,8

20,2

-3,8

-15,8

přes dioptrické brýle

83,9

11,1

-12,9

-53,8

ochranné brýle

81,3

13,7

-10,3

-42,9

494

ztráta tlumení (%)

UNIVET 557

557 čiré

· kovová obruba se základním
a panoramatickým zorníkem, koncovky
straniček s kovovým jádrem pro snadné
nastavení, neoprenový přední rámeček,
pružné panty

557 hnědé

557 žluté

KOVOVÁ OBRUBA

obj. č.

barva zorníků

E4238

čirá

557 žluté

E4239

žlutá

557 hnědé

E4240

hnědá

vlastnosti zorníků
UV 400 UV 400

název
557 čiré

495

ARDON P1

P1 žluté

P1 kouřové

P1 čiré

· prémiové brýle z kolekce Ardon
· povrchová úprava K&N zajišťuje ochranu proti
zamlžování (N) a poškrábání (K)
· brýle splňují požadavky EN 166:2001
· stylový, lehký design - 27, 5 g
· tělo brýlí i zorník jsou vyrobeny z polykarbonátu
· brýle mají označení FT, což znamená, že jsou
schopné odolat extrémním teplotám
(-5 °C až +55 °C) a zároveň nárazu o rychlosti až
45 m/s
· zorníky jsou vybaveny UV filtrem, díky němuž
dobře odrážejí sluneční záření a hodí se proto i
pro práci na přímém denním světle
· zorníky optické třídy 1 jsou vhodné k delšímu
používání
· měkký odvětrávaný protiskluzový nosní můstek
a měkké postranice jsou designovány za účelem
vyššího pohodlí a lepšího přilehnutí k hlavě
uživatele

název

obj. č.

značení zorníků

norma

P1 čiré

E4258

2 - 1.2 285681 1 FT KNO

EN 166

P1 kouřové

E4259

5 – 3.1 285681 1 FT KNO

EN 166

P1 žluté

E4260

2 – 1.2 285681 1 FT KNO

EN 166

vlastnosti zorníků

P2 čiré

P2 kouřové

ARDON P2

název

obj. č.

značení zorníků

norma

P2 čiré

E4261

2 – 1.2 285681 1 FT KNO

EN 166

P2 kouřové

E4262

5 – 3.1 285681 1 FT KNO

EN 166

496

vlastnosti zorníků

· brýle P2 zajišťují ochranu celé šířky oční oblasti a kombinují módu, přizpůsobivost a funkčnost
· z vnější strany je aplikována vrstva gumy s vysoce viditelnou (Hi-Vis) barvou
· anatomicky tvarované komfortní a měkké postranice díky vrstvě elastomeru excelentně přilnou
na hlavu uživatele
· měkký nosní můstek zajišťuje pohodlí pro každodenní nošení
· povrchová úprava K&N zajišťuje ochranu proti zamlžování (N) a poškrábání (K)
· brýle splňují požadavky EN 166:2001
· brýle mají označení FT, což znamená, že jsou schopné odolat extrémním teplotám (-5 °C až +55°C)
a zároveň nárazu o rychlosti až 45 m/s
· zorníky jsou vybaveny UV filtrem, díky němuž dobře odrážejí sluneční záření a hodí se proto i pro práci
na přímém denním světle
· zorníky optické třídy 1 jsou vhodné k delšímu používání

ARDON P3

P3 kouřové

P3 čiré

· sportovní vzhled dělá z brýlí P3 skvělého
společníka pro většinu pracovních aplikací
· díky měkčeným, odvětrávaným a protiskluzovým
nosníkům brýle dokonale padnou
· tenké straničky s gumovými sedly zajišťují vyšší
pohodlí a lepší přilehnutí k hlavě
· vhodné i pro nošení pod sluchátky
· super lehký design - 22,6 g
· povrchová úprava K&N zajišťuje ochranu proti
zamlžování (N) a poškrábání (K)
· brýle splňují požadavky EN 166:2001
· brýle mají označení FT, což znamená, že jsou
schopné odolat extrémním teplotám (-5 °C až
+55 °C) a zároveň nárazu o rychlosti až 45 m/s
· zorníky jsou vybaveny UV filtrem, díky němuž
dobře odrážejí sluneční záření a hodí se proto
i pro práci na přímém denním světle
· zorníky optické třídy 1 jsou vhodné k delšímu
používání

název

obj. č.

značení zorníků

P3 čiré

E4263

2 – 1.2 285681 1 FT KNO

EN 166

P3 kouřové

E4264

5 – 3.1 285681 1 FT KNO

EN 166

ARDON P4

norma

vlastnosti zorníků

P4 čiré

· P4 = dámské provedení brýlí P3 - užší zorník
a růžové straničky
· sportovní vzhled dělá z brýlí P4 skvělého
společníka pro většinu pracovních aplikací
· díky měkčeným, odvětrávaným a protiskluzovým
nosníkům brýle dokonale padnou
· vhodné i pro nošení pod sluchátky
· super lehký design - 22,6 g
· brýle mají označení FT, což znamená, že jsou
schopné odolat extrémním teplotám (-5 °C až
+55 °C) a zároveň nárazu o rychlosti až 45 m/s

název

obj. č.

značení zorníků

norma

P4 čiré

E4265

2 – 1.2 285681 1 FT KNO

EN 166

vlastnosti zorníků

497

ARDON V1011E

V1011E čiré

· 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

název

obj. č.

značení zorníků

norma

V1011E čiré

E4012

2 - 1.2 1 FT O

EN 170

ARDON V12

vlastnosti zorníků

V12-000 čiré

· klasické ochranné brýle s polykarbonátovým
zorníkem a nylonovými straničkami
· vhodné pro nošení přes většinu dioptrických brýlí
· nylonové straničky s měkkým zakončením
· nastavitelná délka straniček (4 pozice)
· nastavitelný sklon straniček

název

obj. č.

značení zorníků

norma

V12-000 čiré

E4036

2 - 1.2 1 FT O

EN 170

ARDON V2

vlastnosti zorníků

V2 čiré

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

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI ZORNÍKŮ:
UV filtr
nemlživá úprava
úprava proti poškrábání
zorník s antireflexní vrstvou

V2 kouřové

rozstřik kapalin
velké částice prachu
roztavený kov, velké pevné látky
mechanická odolnost

název

obj. č.

značení zorníků

norma

V2 čiré

E4020

2 - 1.2 1 FT O

EN 170

V2 kouřové

E4021

5 - 3.1 1 FT O

EN 172

498

vlastnosti zorníků

V3000 čiré

ARDON V3000

· komfortní brýle s polykarbonátovým
zorníkem
· velké zorné pole s vynikajícími optickými
vlastnostmi
· nylonový rámeček a rovné úzké nylonové
straničky
· zvýšená ochrana obočí

název

obj. č.

značení zorníků

norma

V3000 čirá

E4019

2 - 1.2 1 FT O

EN 170

vlastnosti zorníků

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

název

V10 žluté

V10 čiré

V10 kouřové

ARDON V10

obj. č.

značení zorníků

norma
EN 170

V10 čiré

E4001

2 - 1.2 1 FT O

V10 kouřové

E4002

5 - 3.1 1 FT O

EN 172

V10 žluté

E4003

2 - 1.2 1 FT O

EN 170

vlastnosti zorníků

ARDON V11

V11-000 čiré

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

název

obj. č.

značení zorníků

norma

V11-000 čiré

E4023

2 - 1.2 1 FT O

EN 170

vlastnosti zorníků
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ARDON V4000

V4000 čiré

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

název

obj. č.

značení zorníků

norma

V4000 čiré

E4013

2 - 1.2 1 FT O

EN 170

vlastnosti zorníků

ARDON V5000

V5000 čiré

· brýle s polykarbonátovým zorníkem poskytující
vysokou míru ochrany
· dokonale padnou na jakýkoli tvar obličeje
· integrované boční kryty
· nylonové straničky s nastavitelnou délkou
(4 pozice)
· nastavitelný sklon straniček
· výjimečně velký zorník
název

obj. č.

značení zorníků

norma

V5000 čiré

E4014

5 - 3.1 1 FT O

EN 170

ARDON V9

vlastnosti zorníků

V9 žluté

V9 kouřové

V9 čiré

· 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

název

obj. č.

značení zorníků

norma

V9 čiré

E4009

2 - 1.2 1 FT O

EN 170

V9 kouřové

E4010

5 - 3.1 1 FT O

EN 172

V9 žluté

E4011

2 - 1.2 1 FT O

EN 170

500

vlastnosti zorníků

ARDON M2000

M2000 čiré

· velmi pohodlné ochranné brýle
· polykarbonátové straničky
· vnitřní okrajové části polykarbonátového
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

název

obj. č.

značení zorníků

norma

M2000 čiré

E4025

2 - 1.2 1 FT O

EN 170

M5 čiré

ARDON M5

M5 žluté

M5 kouřové

· extrémně lehké ochranné brýle z polykarbonátu
· 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

název

obj. č.

značení zorníků

norma

M5 čiré

E4044

2 - 1.2 1 FT O

EN 170

M5 kouřové

E4045

5 - 3.1 1 FT O

EN 172

M5 žluté

E4046

2 - 1.2 1 FT O

EN 170

vlastnosti zorníků
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V7 čiré

ARDON V7

V7 žluté

V7 kouřové

· polykarbonátové lehké ochranné brýle spojující
elegantní vzhled, maximální ochranu
a mimořádně velké zorné pole
· nylonové 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

název

obj. č.

značení zorníků

norma

V7 čiré

E4006

2 - 1.2 1 FT O

EN 170

V7 kouřové

E4007

5 - 3.1 1 FT O

EN 172

V7 žluté

E4008

2 - 1.2 1 FT O

EN 170

ARDON M400

vlastnosti zorníků

M4000

· extrémně lehké a pohodlné polykarbonátové
ochranné brýle
· měkké zakončení polykarbonátových straniček
· černý měkký odvětrávaný nosní můstek je
zárukou pohodlného nošení

název

obj. č.

značení zorníků

norma

M4000 čiré

E4038

2 - 1.2 1 FT O

EN 170

502

vlastnosti zorníků

M4 čiré

ARDON M4

M4 žluté

M4 kouřové

· ochranné brýle moderního designu
s polykarbonátovým zorníkem
· velmi lehké a pohodlné
· měkké zakončení polykarbonátových
straniček
· měkký odvětrávaný nosní můstek je zárukou
pohodlného nošení
· straničky v módních barvách

název

obj. č.

značení zorníků

norma

M4 čiré

E4047

2 - 1.2 1 FT O

EN 170

M4 kouřové

E4048

5 - 3.1 1 FT O

EN 172

M4 žluté

E4049

2 - 1.2 1 FT O

EN 170

ARDON M600

vlastnosti zorníků

M6000 čiré

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

název

obj. č.

značení zorníků

norma

M6000 čiré

E4050

2 - 1.2 1 FT O

EN 170

vlastnosti zorníků
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M8 čiré

ARDON M8

M8 žluté

M8 kouřové

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

název

obj. č.

značení zorníků

norma

M8 čiré

E4054

2 - 1.2 1 FT O

EN 170

M8 kouřové

E4055

5 - 3.1 1 FT O

EN 172

M8 žluté

E4056

2 - 1.2 1 FT O

EN 170

vlastnosti zorníků

M9 čiré

ARDON M9

M9 kouřové

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

název

obj. č.

značení zorníků

norma

M9 čiré

E4057

2 - 1.2 1 FT O

EN 170

M9 kouřové

E4058

5 - 3.1 1 FT O

EN 172

504

vlastnosti zorníků

ARDON V6

V6 žluté

V6 kouřové

V6 čiré

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

název

obj. č.

značení zorníků

norma

V6 čiré

E4022

2 - 1.2 1 FT O

EN 170

V6 kouřové

E4030

5 - 3.1 1 FT O

EN 172

V6 žluté

E4031

2 - 1.2 1 FT O

EN 170

ARDON M7000

vlastnosti zorníků

M7000 čiré

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

název

obj. č.

značení zorníků

norma

M7000 čiré

E4051

2 - 1.2 1 FT O

EN 170

vlastnosti zorníků

ARDON M3000

M3000 čiré

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

obj. č.

značení zorníků

norma

M3000 čiré

E4037

2 - 1.2 1 FT O

EN 170

vlastnosti zorníků
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V8 čiré

ARDON V8

stylové sportovní ochranné brýle módního vzhledu
polykarbonátový zorník, nylonové straničky
nastavitelná délka straniček (4 pozice)
měkký černý odvětrávaný protiskluzový nosní
můstek poskytuje vynikající komfort nošení
· dokonalé přizpůsobení tvaru obličeje

V8 kouřové

·
·
·
·

název

obj. č.

značení zorníků

norma

V8 čiré

E4004

2 - 1.2 1 FT O

EN 170

V8 kouřové

E4005

5 - 3.1 1 FT O

EN 172

SAPHIRE

vlastnosti zorníků

SAPHIRE kouř.

· 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

název

obj. č.

značení zorníků

norma

SAPHIRE kouřové

E4042

5 - 3.1 1 F O

EN 172

GLANCE

vlastnosti zorníků

GLANCE kouř.

· 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

název

obj. č.

značení zorníků

norma

GLANCE kouřové

E4041

5 - 3.1 1 FT O

EN 172

506

vlastnosti zorníků

M1 čiré

ARDON M1

M1 kouřové

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

název

obj. č.

značení zorníků

norma

M1 čiré

E4016

2 - 1.2 1 FT O

EN 170

M1 kouřové

E4017

5 - 3.1 1 FT O

EN 172

ARDON W3

vlastnosti zorníků

W3 bronzové

W3 čiré

· stylové sportovní ochranné brýle módního
vzhledu
· polykarbonátový zorník
· nastavitelná délka nylonových straniček (4 pozice)
· měkký černý odvětrávaný protiskluzový nosní
můstek poskytuje vynikající komfort nošení
· dokonalé přizpůsobení tvaru obličeje

název

obj. č.

značení zorníků

norma

W3 čiré

E4034

2 - 1.2 1 FT O

EN 170

W3 bronzové

E4035

5 - 3.1 1 FT O

EN 172

vlastnosti zorníků
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JASPER

JASPER kouřové

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

název

obj. č.

značení zorníků

norma

JASPER kouřové

E4043

5 - 3.1 1 F O

EN 172

ARDON G6000

G6000 čiré

· ochranné brýle inovativního řešení
· panoramatický polykarbonátový zorník
s vynikajícím širokým zorným polem, rámeček
z polypropylenu
· 25 mm nastavitelná gumová páska
· měkký nosní můstek pro vynikající komfort
nošení velmi lehké a přizpůsobivé

ARDON G4000

G4000 čiré

· ochranné brýle ideální pro použití s přilbou
· polykarbonátový zorník
· s průhledným rámečkem z polypropylenu,
těsnění AES Santropene s modrým nádechem
· 25 mm nastavitelná gumová páska
· systém nepřímého odvětrávání
· vzhledem k malé velikosti dobře padnou i na
drobný obličej

ARDON G5000

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

G5000 čiré
název

obj. č.

značení zorníků

norma

G6000 čiré

E4053

2 - 1.2 1 FT O

EN 170

G4000 čiré

E4039

1 BT 9 O

EN 170

G5000 čiré

E4040

1 BT 9 O

EN 170

508

vlastnosti zorníků

vlastnosti zorníků

G1000 čiré

ARDON G1000

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

·
·
·
·
·

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

·
·
·
·
·

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

3011 čiré

ARDON 3011

·
·
·
·
·
·

2011 čiré

ARDON 2011

název

obj. č.

značení zorníků

norma

G1000 čiré

E4024

1 BT 9 O

EN 170

3011 čiré

E4018

1 BT 9 O

EN 170

E4015

1 BT 9 O

EN 170

2011 čiré

SVÁŘECÍ BRÝLE

WELDER

vlastnosti zorníků

WELDER čiré/
svářecí

· uzavřené ochranné brýle
· svařovací zorník č. 5, sklo podporuje černé ABS,
materiál rámečku PVC
· nepřímá ventilace
· zorníky čirý a odklápěcí svařovací č. 5,
zesílená pevnost
· nastavitelná náhlavní páska

název

obj. č.

značení zorníků

norma

WELDER čiré/svářecí

E4101

1 F (čirá), 5 1 DIN 0196 (svářecí)

EN 175

509

ARDON R1000

R1000 čiré/
svářecí

· ochranné brýle s dvojitým polykarbonátovým
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

název

obj. č.

R1000 číre/svářecí

E4052

značení zorníků
2 - 1.2 1 FT O (čirá), 4 - 5.1 F O IRS (svářecí)

ARDON 420

·
·
·
·
·

420 černá

název

norma

5

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

velikost filtru

110 × 90 × 9 mm

oblast vidění

96,5 × 46 mm

ochranný stupeň
světlého stavu

DIN 4

ochranný stupeň
tmavého stavu

9 - 13 nastavitelný od jasnější
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

obj. č.

norma

420 černá

E1273

EN 379/2/1, EN 175

BLUE EAGLE čirá

E4100

EN 175

BLUE EAGLE
černá

BLUE EAGLE

510

EN 175

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

WG tmavé/čiré

ARDON WG

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

5888 černá

ARDON 5888

· svářecí kukla papírová
· včetně kůže
· materiál: lepenka s oboustranným postřikem

5999 černý

ARDON 5999

· svářecí štít do ruky, měkký
· materiál: lepenka s oboustranným postřikem

název

obj. č.

WG tmavé

E3008

norma
EN 175

WG čiré

E3006

EN 175

5888 černá

E2016

EN 175

5999 černá

E1050

EN 175

511

SP 1000 čiré

SP 1000

· ochranné brýle s velmi kvalitním těsněním
na okrajových částech zorníku
· polykarbonátový zorník, rámeček z polypropylenu
· flexibilní nosní můstek
· nepřímá spodní a horní ventilace
· možnost variabilního nasazení straniček a elastické
náhlavní pásky (obojí součást balení)
název

obj. č.

značení zorníků

norma

SP 1000 čiré

E5002

2C - 1.2 1 FT

EN 170

XC

vlastnosti zorníků

XC kouřové

XC čiré

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

název

obj. č.

značení zorníků

norma

XC čiré

E5003

2C - 1.2 1 FT

EN 170

XC kouřové

E5004

5 - 2.5 1 FT

EN 172

512

vlastnosti zorníků

A800 čiré

A800

A800 kouřové

· ultralehké ochranné brýle sportovního
designu
· polykarbonátový zorník, polykarbonátové straničky
s měkkými částmi
· hmotnost pouhých 22 g

název

obj. č.

značení zorníků

norma

A800 čiré

E5008

2 - 1.2 1 FT O

EN 170

A800 kouřové

E5009

5 - 3.1 1 FT O

EN 172

PROTÉGÉ

vlastnosti zorníků

PROTÉGÉ kouřové

PROTÉGÉ čiré

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

název

obj. č.

značení zorníků

norma

PROTÉGÉ čiré

E5006

2C - 1.2 1 FT

EN 170

PROTÉGÉ kouřové

E5007

5 - 2.5 1 FT

EN 172

vlastnosti zorníků

513

V-MAXX čiré

V-MAXX čiré

V-MAXX

V-MAXX čiré

· 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

název

obj. č.

značení zorníků

norma

V-MAXX čiré

E5010

3 - 1.2 1 B 9

EN 170

V-MAXX čiré

E5011

3 - 1.2 1 B 9

EN 170

V-MAXX čiré

E5012

F

EN 170

DURAMAXX

vlastnosti zorníků

DURAMAXX čiré

· 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

název

obj. č.

značení zorníků

norma

DURAMAXX čiré

E5013

2C - 1.2 1 BT

EN 170

BIONIC

BIONIC černý

·
·
·
·

vlastnosti zorníků

obličejový štít z polykarbonátu
maximální viditelnost
vyměnitelný zorník
dielektrický design

název

obj. č.

norma

BIONIC černý

E5014

EN 166

514

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
· materiál: polykarbonát

SECURE FIT 400
zrcadlově šedé

SECURE FIT 400
zrcadlově modré

·
·
·
·

SECURE FIT 400
kouřové

SECURE FIT 400 čiré

SECURE FIT 400
žluté

SECURE FIT 400

název

obj. č.

značení zorníků

norma

SECURE FIT 400 čiré

E3125

2C - 1.2 1 FT

EN 170

SECURE FIT 400 žluté

E3126

2C - 1.2 1 FT

EN 170

SECURE FIT 400 kouřové

E3127

2C - 1.2 1 FT

EN 172

SECURE FIT 400 zrcadl.modré

E3120

2C - 1.2 1 FT

EN 172

SECURE FIT 400 zrcadl.šedé

E3124

2C - 1.2 1 FT

EN 172

vlast. zorn.
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SECURE FIT 200
čiré

SECURE FIT 200

SECURE FIT 200
kouřové

SECURE FIT 200
žluté

· velmi lehké ochranné brýle stylového designu
· polykarbonátový zorník, polykarbonátové straničky
· 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

název

obj. č.

značení zorníků

norma

SECURE FIT 200 čiré

E3112

2C - 1.2 1 FT

EN 170

SECURE FIT 200 kouř.

E3113

5 - 3.1 1 FT

EN 172

SECURE FIT 200 žluté

E3114

2C - 1.2 1 FT

EN 170

274

panoramatické ochranné brýle
polykarbonátový zorník, nylonové straničky
nastavitelná délka a sklon straniček
měkké konce straniček
nezklouzávají a skvěle padnou

274 žluté

274 čiré

·
·
·
·
·

vlastnosti zorníků

název

obj. č.

značení zorníků

norma

274 čiré

E3060

2C - 1.2 1 FT

EN 170

274 žluté

E3068

2 - 1.2 1 FT

EN 170

516

vlastnosti zorníků

velmi lehké panoramatické ochranné brýle
polykarbonátový zorník, polykarbonátové straničky
integrované chrániče obočí
nastavitelná délka a sklon straniček
straničky s měkkým vnitřním polstrováním
4 varianty typu zorníku
sportovní design

284 tmavé/svář.

·
·
·
·
·
·
·

284 zrcadl. zlaté

284 čiré

284 zrcadl. zlaté

284

název

obj. č.

značení zorníků

norma

284 čiré

E3067

2C - 1.2 1 FT

EN 170

284 zrcadlově zlaté

E3050

5 - 1.7 1 FT

EN 172

284 tmavé/svářecí

E3056

5 1 FT

EN 169

284 oranžové

E3048

2 - 1.7 1 FT

EN 170

2810

vlastnosti zorníků

2810 čiré

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

název

obj. č.

značení zorníků

norma

2810 čiré

E3065

2C - 1.2 1 FT

EN 170

vlastnosti zorníků
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2890

2890

· uzavřené ochranné brýle a nylonovým rámečkem
· 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

GG501

GG501 šedo-červ.

· 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
· polykarbonátový zorník, nylonová náhlavní páska,
polykarbonátový rám

název

obj. č.

2890 čiré/polykarb.zorník

E3069

2890 čiré/acetát. zorník

E3070

2890 náhradní zorník

E3070/Z

GG501 šedo-červené

E3131

282

značení zorníků

norma

vlastn. zorníků

EN 170
2C - 1.2 1 FT

EN 170
EN 170

2C - 1.2 3M 1 FT KN EN 166 K & N
stylové ochranné brýle moderního designu
polykarbonátový zorník, nylonové straničky
měkké flexibilní straničky
nastavitelný sklon straniček
polykarbonátový zorník ve 3 variantách

282 žluté

282 kouřové

282 čiré

·
·
·
·
·

název

obj. č.

značení zorníků

norma

282 čiré

E3066

2C - 1.2 1 FT

EN 170

282 kouřové

E3053

5 - 2.5 1 FT

EN 172

282 žluté

E3054

2C - 1.2 1 FT

EN 170

518

vlastn. zorníků

SOLUS SCOT.
souprava

SOLUS SCOT.
kouřové

SOLUS SCOT.
souprava

SOLUS SCOT.
čiré

· odnímatelné postranice, měkký nosní můstek
· polykarbonátový zorník, nylonová náhlavní páska, straničky
polypropylén, TPR
· volitelný elastický pásek, odvětrávání
· polstrování postranic pro větší pohodlí
· 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

SOLUS SCOT.
žluté

SOLUS SCOT.
kouřové

SOLUS SCOTCHGARD
čiré

SOLUS SCOTCHGARD

název

obj. č.

SOLUS SCOTCHGARD čiré

E3132

2C - 1.2 3M 1 FT KN

značení zorníků

EN 166 K & N

norma

vlastn. zor.

SOLUS SCOTCHGARD kouřové

E3133

2C - 1.2 3M 1 FT KN

EN 166 K & N

SOLUS SCOTCHGARD žluté

E3134

2C - 1.2 3M 1 FT KN

EN 166 K & N

SOLUS SCOTCHGARD čiré

E3135

2C - 1.2 3M 1 FT KN

EN 166 K & N

SOLUS SCOTCHGARD kouřové

E3136

2C - 1.2 3M 1 FT KN

EN 166 K & N

SOLUS SCOTCHGARD: souprava

E3137

2C - 1.2 3M 1 FT KN

EN 166 K & N

SOLUS SCOTCHGARD: souprava

E3138

2C - 1.2 3M 1 FT KN

EN 166 K & N

519

B-A 22 čiré

B-A 22

·
·
·
·
·
·
název

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

obj. č.

značení zorníků

norma

B-A 22 čiré

E1055

2S

EN 170

B-A 22 náhradní zorník

E3013

2S

EN 170

vlastnosti zorníků

B-E7

B-E7 čiré

·
·
·
·
·
·
·

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

název

obj. č.

značení zorníků

norma

B-E 7 čiré

E1057

1S

EN 170

B-E 7 náhradní zorník

E3011

1S

EN 170

vlastnosti zorníků

B-B 19 čiré

B-B 19

·
·
·
·
·
·

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

název

obj. č.

značení zorníků

norma

B-B 19 čiré

E1058

1S

EN 170

B-B 19 náhradní zorník

E3014

1S

EN 170

520

vlastnosti zorníků

B-B 40 čiré

B-B 40

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

B-B 40 kouřové

·
·
·
·

název

obj. č.

značení zorníků

norma

B-B 40 čiré

E1054

1S

EN 170

B-B 40 kouřové

E1062

1S

EN 169

SB-1

SB-1 čiré/svář.

·
·
·
·
·
·

vlastnosti zorníků

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

název

obj. č.

značení zorníků

norma

SB-1 čiré/svářecí

E1063

1 S (čirý), 5 SCS 1 DIN
(svářecí)

EN 170

SB-1 náhradní zorník

E3024

1S

EN 170

vlastnosti zorníků

521

ARDON 2001

2001 černé

· 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
· materiál: polyester
· rozměr 20 x 10 cm

ARDON 2002

2002 černá

· šňůrka vhodná pro všechny typy
ochranných brýlí ARDON® s úzkými straničkami
· materiál polyester
· rozměr 60 cm

ARDON 2003

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

2003 černý

·
·
·
·

ARDON 2000

2000 černý

· čisticí hadřík ARDON® na brýle
· materiál: mikrovlákno
· rozměr: 15 x 15 cm

název

obj. č.

2001 černá

E61402

2002 černá

E61003

2003 černý

E61401

2000 černý

E61410
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