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Rozšírenia 3 sérií

GG500: Sivé, IR5, sterilizovateľné v 
autokláve

SF400X  SF201 
Potraviny  



3M™ SecureFit séria 400X

Určené
na ochranu
Táto séria sa vyznačuje tvarovaným krytom 
obočia, ktorý zvyšuje ochranu pred lietajúcimi 
časticami.



SF400 základné

Scotchgard™ vrstva proti zahmlievaniu 
(vybrané modely)
• Odoláva zahmlievaniu dlhšie ako tradičné 

vrstvy proti zahmlievaniu, a to aj po 
niekoľkonásobnom umytí vodou (viac ako 
25 umytí)

• Pomáha pracovníkom vidieť jasne dlhšiu 
dobu

Mäkký nosný mostík
• Pomáha redukovať 

padanie z nosa

Tvarovaný kryt obočia
• Pohodlne sa opiera o čelo
• Poskytuje dodatočnú ochranu 

pred lietajúcimi časticami
3M™ Technológia 
rozloženia tlaku na spánkoch
• Pomáha rozložiť tlak 

ponad ucho a poskytuje 
tak bezpečné, pohodlné 
nosenie.

Polykarbonátové zorníky
• Absorbujú 99,9 % UVA a 

UVB lúčov
• Spĺňajú požiadavky normy 

EN166:2001 

3M™ SecureFit 400X s 3M™ Scotchgard™ vrstvou proti zahmlievaniu 



Vyberte si typ aplikácie, vyberte si svoj štýl

▪ Dostupné modely

Číry zorník (2C-1,2):  Obľúbené pri každodennom používaní v interiéri, s 

rámami v rôznych farbách a s vrstvou RAS do prašného prostredia

Sivý zorník (5-3,1):  Obľúbené pri práci vonku počas dňa.

Jantárový zorník (2C-1,2):  Znižujú rušenie modrého svetla, vďaka čomu 

zlepšujú kontrast a poskytujú vynikajúcu ochranu pred UV žiarením.

Sivý zorníky do interiéru/exteriéru (5-1,7):  Znižujú jas a oslnenie pri 

práci vo vnútri alebo vonku.

Oranžový zrkadlový zorník (5-3,1): Obľúbené pri práci vonku počas dňa 

a pri športových aktivitách.

NOVÝ filter na zorníky

Červený zorník (2-2): Obľúbené na loveckom a streleckom trhu, znižujú 

jas a zlepšujú kontrast v lesníctve.

RAS AS/Zrkadlové

NOVINKA



▪ 3M™ SF422XSGAF-BLK, Červené

2-2  3M  1  FT  KN

3M BEZPEČNOSTNÉ OKULIARE S ČERVENÝMI ZORNÍKMI

• 3M™ SecureFit™ PDT zaisťuje pracovníkom pohodlie a bezpečnosť pri 

nosení 

• Obe strany sú potiahnuté špeciálnou vrstvou na spoľahlivú ochranu pred 

poškriabaním (K) a zahmlievaním (N), ktorá spĺňa požiadavky normy 

EN166:2001 

• Bezpečné nosenie s dobrou ochranou po stranách 

• Športový dizajn s krytom na obočie, ktorý poskytuje tlmiaci efekt

• Ideálne použitie pri stredne silnom svetle v zalesnených oblastiach alebo na 

otvorenom teréne

• Obľúbené pri streľbe na zelené pozadie, nakoľko zvýrazňujú oranžový terč a 

neutralizujú zeleň

• 3M SF422XSGAF bežná priepustnosť viditeľného svetla (VLT) 42 %



3M SF200 rozšírenie série

Určené
na ochranu.



SF200 základné

Scotchgard™ vrstva proti 
zahmlievaniu
• Odoláva zahmlievaniu dlhšie ako 

tradičné vrstvy proti 
zahmlievaniu, a to aj po 
niekoľkonásobnom umytí vodou 
(viac ako 25 umytí)

• Pomáha pracovníkom vidieť 
jasne dlhší čas

3M™ Technológia 
rozloženia tlaku na 
spánkoch
• Pomáha rozložiť tlak 

ponad ucho a poskytuje 
tak bezpečné, pohodlné 
nosenie.

Polykarbonátové zorníky
• Absorbujú 99,9 % UVA a UVB lúčov
• Spĺňajú požiadavky normy 

EN166:2001 

Vďaka modrým straniciam sú 
okuliare viditeľnejšie v oblasti 
prípravy a spracovania potravín

3M™ SecureFit 200 s 3M™ Scotchgard™ vrstvou proti 
zahmlievaniu 



Goggle Gear 500 rozšírenie 
série

Určené
na ochranu



Doplňte nízkoprofilovú sériu Goggle Gear 500!

Látkový (textilný) remienok – štandardne sa dodáva s okuliarmi GG501SGAF – číre zorníky
so Scotchgard™ vrstvou proti zahmlievaniu
Vložka na dioptrické okuliare vyhovuje všetkým modelom GG500

Látkový (textilný) remienok – štandardne sa dodáva s okuliarmi GG502SGAF – sivé 
zorníky so Scotchgard™ vrstvou proti zahmlievaniu a taktiež sa dodáva s okuliarmi 
GG550SGAF – sivé zorníky s ochranou pred infračerveným žiarením IR5 a 
Scotchgard™ vrstvou proti zahmlievaniu

Neoprénový remienok – štandardne sa dodáva s okuliarmi GG501NSGAF – číre zorníky so 
Scotchgard ™ vrstvou proti zahmlievaniu  STERILIZOVATEĽNÉ V AUTOKLÁVE!

Opis produktu
Ochranné okuliare 3M™ Goggle Gear séria 500 majú:
• nízkoprofilový dizajn
• Scotchgard™vrstvu proti zahmlievaniu
• nastaviteľný remienok na hlavu
• doplnkovú vložku na dioptrické okuliare
• neoprénovú čelenku na modrom ráme

Kľúčové vlastnosti
• Zorníky optickej triedy 1 na dlhodobé používanie
• Jednodielne optické zorníky
• 3M™ Scotchgard™ vrstva proti zahmlievaniu poskytujúca
ochranu pred zahmlievaním a poškriabaním, ktorá spĺňa
požiadavky na označenie K a N podľa normy EN166
• Navrhnuté na nosenie s 3M Goggle Gear vložkami na
dioptrické okuliare
• Poskytujú vynikajúcu ochranu pred UV žiarením
• 3M™ Scotchgard vrstva proti zahmlievaniu zabezpečujúca
odolnosť pred poškriabaním a trvanlivosť aj po niekoľkých
umytiach
• Prevedenie s modrým rámom a neoprénovým remienkom na
hlavu sa dá sterilizovať v autokláve, vďaka čomu sú vhodné aj
do sterilizovaného prostredia (na základe interného
testovania)

sivé

Sivé, ochrana 

pred 

infračerveným 

žiarením IR5

POŽIADAVKA

DACH



s

Ďakujem za 
pozornosť.


