PŘEHLED TRHU – OCHRANA ZRAKU

TRIO export - import, a.s.
4118 MODULAR
mechanická
ano

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH
uvex pheos cx2 sonic 9309
ano – mechanická
ne (pouze B = 120 m/s)

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH
uvex x-fit 9199
ano – mechanická
ne (pouze F = 45 m/s)

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH
uvex sportstyle 9193
ano – mechanická
ne (pouze F = 45 m/s)

montáž, logistika, broušení, řemesla, stavebnictví, automobilový průmysl, precizní práce,
venkovní práce, práce nad hlavou, konstrukce
2018
34 g
EN 166, EN 170, EN 172 (šedý zorník)
ano
polykarbonát
čirá, šedá (protisluneční)

precizní práce, automobilový průmysl, montáž, logistika, stavebnictví, řemesla, automobilový průmysl, venkovní práce, řízení
2018
23 g
EN 166, EN 170, EN 172 (šedý zorník)
ano
polykarbonát
čirá, šedá (protisluneční), žlutá (amber)

ne
ano

ne
ano

stavebnictví, řízení, montáž, frézování, řemesla, venkovní práce, operátor výroby, demolice,
manipulace
2016
23 g
EN 166, EN 170, EN 172 (šedý zorník)
ano
polykarbonát
čirá, šedá (protisluneční), světle zelená, CBR
65
ne
ano

1
ano
ano
ano
PP/TPE
ano (náhlavní pásek)
B
ano
cca 120 °C

1
ano
ano
ano
ABS

1
ano
ano
ano
PC-PBT/TPE

F
ano (částečná)
cca 120 °C

F
ano (částečná)
cca 120 °C

PVC rám, zorník odolný proti poškrábání,
nepřímá ventilace, kvalitní pružný pás s přezkou pro nastavení.

Nejlehčí uzavřené brýle uvex-u, jednoduchá
kombinace s ostatními OOP, efektivní ochrana
díky strojně vstřikovaným prvkům v oblasti
čela a nosníku.

Lehké ochranné brýle s dobrým pokrytím celé
oblasti očí, polakování proti zamlžení
a poškrábání, bez kovových součástí, závěsný
design straniček (např. pro svítilnu).

Měkký nastavitelný nosní můstek, uvex duo
component technology, technologie zorníků
CBR 65 (vylepšení kontrastu, redukce modrého dílu viditelného spektra, příjemné pro oči,
65% propustnost).
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