PŘEHLED TRHU – OCHRANA ZRAKU

OCHRANNÉ
BRÝLE

VÝROBCE:
Označení výrobku (číslo výrobku):
Ochrana zraku (mech./chemickému)
o. proti částicím s vysokou rychlostí
o. roztav. kovům a horkým pevným částicím
o. proti kapkám a postřiku kyselinami
o. proti hrubému prachu
o. proti plynům a jemnému prachu
o. proti elektr. oblouku vzn. z krátkého
spojení
Oblasti použití, pracovní činnosti:

UNIVET
508
mechanická
náraz o malé energii

UNIVET
6X1
mechanická
náraz o malé energii

Infield Safety
Flexor Plus
ano
FT

ano
ano

Výrobek na trhu od:
Hmotnost:
Odpovídá normám:
Atestace CE:
Materiál zorníků:
Barva zorníků:

Specifikované mechanické ohrožení a ohrožení
vyplývající z UV záření, viditelného záření a slunečního záření. Použití v průmyslu, zemědělství,
transportu, sportu…
v ČR od 2012
29 g
ČSN EN 166, 170, 172
CE 0068
polykarbonát
čirý, zenelý G15

Ochrana proti kapalinám a hrubému prachu + :
proti mechanickému ohrožení a proti UV záření,
viditelném a slunečnímu záření. Použití v průmyslu, zemědělství, transportu, sportu…
v ČR od 2012
57g
ČSN EN 166, 170, 172
CE 0068
polykarbonát
čirý, kouřový

Možnost výměny zorníků:
Ochrana proti UV-záření:

ne
ano

ne
ano

Optická třída:
Ochrana proti nárazu:
Ochrana proti poškrábání:
Ochrana proti zamlžení:
Materiál obruby a stranic:
Nastavitelnost délky stranic:

1
náraz o malé energii
ano
ano
Flexi - soft
ne

Pevnost:
Boční ochrana:
Odolnost proti teplotám do:
Určeno pro uživatele dioptrických brýlí:
Další vlastnosti:

Adresa výrobce/prodejce:
Telefon:
E-mail:
Internet:

46

Čelákovice

DELUX CZ s.r.o.
Průmyslová 1960, 250 88
608 607 085
objednavky@deluxcz.cz
www.deluxcz.cz

2017
24 g
EN 166
ano
Polycarbonat
Bezbarvá, šedá, ambrová, zrcadlová, hnědočervená zrcadlová
100 %

1
náraz o malé energii
ano
ano
SoftPad nebo elastický pásek
lze nastavit výškově i dálkově v několika polohách
pevné a pružné
pevné a pružné
ano
ano
– 5 °C do 55 °C
– 5 °C do 55 °C
ne
ano
Sportovní vzhled, měkké nožičky vytvořené
Nastavení délky nožíček i inklinace sklonu zornímetodou dvojího vstřikování se přizpůsobí kaž- ku. Nožičky jsou zaměnitelné s elastickým pásdému tvaru hlavy a sníží tlak na hlavu za uchem, kem. Certifikovány pro třídu 3 (rozstřik kapalin)
měkká silikonová nealergická nosní spěrka.
a pro třídu 4 (prachové částice). Možnost přidání brýlových obrouček s dioptriemi.

DELUX CZ s.r.o.
Průmyslová 1960, 250 88
608 607 085
objednavky@deluxcz.cz
www.deluxcz.cz

Velmí lehké a flexibilní, proto vhodné zejména
pro náročné práce v průmyslu

Čelákovice

1
FT
ano
ano
plast

FT
ano
–5 °C do 55 °C
Lehké, robustní, nosní můstek indiv. nastavitelný, gumová manžeta chrání před nečistotami
shora, neklouzavé měkké posazení bez otisku

INFIELD Safety GmbH
Nordstrasse 10a, D-42719 Solingen
+49 212 232 3470
info@infield-safety.de
www.infield-safety.de

