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nastavitelná délka straniček

nastaviteľná dĺžka rúčok

mechanická odolnost

mechanická odolnosť
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ARDON® C RANGE
Ochranné brýle řady ARDON® C RANGE představují nadčasovou nabídku ochranných brýlí klasického designu. Díky pokročilým 
technologiím a inovacím ve výrobě však nabízejí i dostatek pohodlí a vynikající ochranné vlastnosti. Tvar zorníků těchto brýlí 
poskytuje zvýšenou boční ochranu.
Ochranné okuliare radu ARDON® C RANGE predstavujú nadčasovú ponuku ochranných okuliarov klasického dizajnu. Vďaka 
pokročilým technológiám a inováciám vo výrobe však ponúkajú i dostatok pohodlia a vynikajúce ochranné vlastnosti. Tvar 
zorníkov týchto okuliarov poskytuje zvýšenú bočnú ochranu.

ARDON® F RANGE 
Řada ochranných brýlí  ARDON® F RANGE kombinuje pokročilejší design a komfort pro uživatele s vysokou úrovní ochrany. Díky 
panoramatickým zorníkům je dosaženo výborného pokrytí zorného pole.
Rad ochranných okuliarov ARDON® F RANGE kombinuje pokročilejší dizajn a komfort pre užívateľov s vysokou úrovňou ochrany. 
Vďaka panoramatickým zorníkom je dosiahnuté výborné pokrytie zorného poľa.

ARDON® FS RANGE
Uzavřené ochranné brýle řady ARDON® FS RANGE splňují požadavky maximální ochrany proti nárazům, postříkání tekutinami i 
proti prachu. Kompletní kolekce produktů nabízí brýle s různým typem odvětrání, povrchovou úpravou i designem.
Uzatvorené ochranné okuliare radu ARDON® FS RANGE spĺňajú požiadavky maximálnej ochrany proti nárazom, postriekaniu 
tekutinami i proti prachu. Kompletná kolekcia produktov ponúka okuliare s rôznym typom odvetrania, povrchovou úpravou i 
dizajnom.

Všechny ochranné brýle ARDON® jsou kompatibilní s ostatními OOPP, jako je např. helma ARDON® SH-1, respi-
rátory ARDON®, zátkové a mušlové chrániče sluchu 4 EAR. Výběr vhodných kompatibilních OOPP závisí na mno-
ha faktorech a konkrétních individuálních požadavcích zaměstnavatele a jednotlivých pracovníků. Pro použití s res- 
pirátory doporučujeme brýle s nemlživou úpravou skel. 
Všetky ochranné okuliare ARDON® sú kompatibilné s ostatnými OOPP, ako je napr. helma ARDON® SH-1, respirátory ARDON®, 
zátkové a mušľové chrániče sluchu 4 EAR. Výber vhodných kompatibilných OOPP závisí od mnohých faktorov a konkrétnych 
individuálnych požiadaviek zamestnávateľa a jednotlivých pracovníkov. Na použitie s respirátormi odporúčame okuliare s 
nerosiacou úpravou skiel.

Kolekce ochranných brýlí ARDON®  | Kolekcia ochranných okuliarov ARDON® 

Filozofií značky ARDON® je inovace - přinášet nejmodernější materiály a ztvárnit je do funkčního moderního designu. Maximální 
ochrana, speciální povrchy zorníků, vysoký stupeň pohodlí, ergonomický tvar a nízká hmotnost brýlí, to jsou hlavní atributy naší 
nové kolekce ochranných brýlí. Všechny výrobky produktových řad ARDON® C RANGE,  ARDON® F RANGE  a ARDON® FS RANGE  
jsou plně srovnatelné s předními světovými výrobci.
Veškeré produkty na ochranu zraku jsou certifikovány a splňují normu EN 166:2003. Certifikaci provedla notifikovaná osoba č. 
0086 The British Standards Institution. Dle typu zorníků také splňují požadavky norem EN 170:2002 a EN 172:1994/A2:2001. Číslo 
normy je vždy uvedeno v tabulce pod výrobkem.

Filozofiou značky ARDON® je inovácia – prinášať najmodernejšie materiály a stvárniť ich do funkčného moderného dizajnu. Ma-
ximálna ochrana, špeciálne povrchy zorníkov, vysoký stupeň pohodlia, ergonomický tvar a nízka hmotnosť okuliarov, to sú hlavné 
atribúty našej novej kolekcie ochranných okuliarov. Všetky výrobky produktových radov ARDON® C RANGE, ARDON® F RANGE a 
ARDON® FS RANGE sú plne porovnateľné s poprednými svetovými výrobcami. Všetky produkty na ochranu zraku sú certifikované 
a spĺňajú normu EN 166:2003. Certifikáciu vykonala notifikovaná osoba č. 0086 The British Standards Institution. Podľa typu zor-
níkov tiež spĺňajú požiadavky noriem EN 170:2002 a EN 172:1994/A2:2001. Číslo normy je vždy uvedené v tabuľke pod výrobkom.



OCHRANA ZRAKU  | OCHRANA ZRAKU

Při pracovních činnostech může dojít k ohrožení lidského oka třemi 
základními riziky – mechanickým, chemickým a rizikem vyvolaným 
zářením. 
Pri pracovných činnostiach môže dôjsť k ohrozeniu ľudského oka tromi 
základnými rizikami – mechanickým, chemickým a rizikom vyvolaným 
žiarením

Mechanická rizika   spočívají v možnosti poškození oka vniknutím  
odletujících úlomků nebo malých částic, nárazem, oděrem, popá- 
lením - více viz mechanická odolnost.
Mechanické riziká spočívajú v možnosti poškodenia oka vniknutím  
odletujúcich úlomkov alebo malých častíc, nárazom, oderom, popále-
ním – pre viac pozrite časť mechanická odolnosť.

Chemická rizika   nejsou tak zjevná, jejich zdrojem mohou být kapaliny, 
aerosoly, plyny, velmi jemný prach. Je nutné zvážit, zda není potřeba 
použít obličejový štít chránící celý obličej. Pokud se použijí brýle chrá-
nící jenom oči, potom pouze uzavřené ochranné brýle označené číslicí 
3 (ochrana před rozstříknutou kapalinou) nebo 5 (ochrana před ply-
nem a jemnými prachovými částicemi).
Chemické riziká nie sú také zjavné, ich zdrojom môžu byť kvapaliny, 
aerosóly, plyny, veľmi jemný prach. Je nutné zvážiť, či nie je potrebné 
použiť tvárový štít chrániaci celú tvár. Pokiaľ sa použijú okuliare chráni-
ace iba oči, potom iba uzatvorené ochranné okuliare označené číslicou 
3 (ochrana pred rozstreknutou kvapalinou) alebo 5 (ochrana pred ply-
nom a jemnými prachovými časticami).

Rizika vyvolaná zářením  mohou být vyvolána oslněním viditelným 
světlem (umělým nebo slunečním). Mimo rozsah viditelného spektra 
optického záření vyvolávají rizika infračervené záření (IR), ultrafialové 
záření (UV) - více viz IR, UV záření a laserové zdroje. 
Riziká vyvolané žiarením môžu byť vyvolané oslnením viditeľným 
svetlom (umelým alebo slnečným). Mimo rozsahu viditeľného spektra 
optického žiarenia vyvolávajú riziká infračervené žiarenie (IR), ultrafia-
lové žiarenie (UV) – pre viac pozrite IR, UV žiarenie a laserové zdroje.

IR - Infračervené záření (také IR, z anglického infrared) je elektromagnetické záření 
s vlnovou délkou větší než viditelné světlo, ale menší než mikrovlnné záření. Název 
značí „pod červenou“ (z latiny infra = „pod“). Infračervené záření má vlnovou délku 
mezi  760 nm a 1 mm. Infračervené záření je často považováno za „tepelné záření“ 1. 
IR - Infračervené žiarenie (tiež IR, z anglického infrared) je elektromagnetické žiarenie 
s vlnovou dĺžkou väčšou než viditeľné svetlo, ale menšou než mikrovlnné žiarenie. 
Názov zNÁZOVná „pod červenou“ (z latiny infra = „pod“). Infračervené žiarenie má 
vlnovú dĺžku medzi 760 nm a 1 mm. Infračervené žiarenie je často považované za 
„tepelné žiarenie“. 1

UV - S postupným snižováním ochranné ozónové vrstvy atmosféry je čím dál více 
nutná ochrana proti účinkům UV záření.
UV - S postupným znižovaním ochrannej ozónovej vrstvy atmosféry je čím ďalej, tým 
nutnejšia ochrana proti účinkom UV žiarenia.

UVA - má vlnovou délku od 315 do 400 nm.  Asi 99 % UV záření, které dopadne na 
zemský povrch, je ze spektrální oblasti UVA.
UVA – má vlnovú dĺžku od 315 do 400 nm. Asi 99 % UV žiarenia, ktoré dopadne na 
zemský povrch, je zo spektrálnej oblasti UVA.

UVB - má vlnovou délku v rozsahu od 280 do 315 nm. Je z převážné většiny absor-
bováno ozónem ve stratosféře, resp. ozónové vrstvě. Z typického slunečního záření  
350 - 900 W/m², které dopadá na nejvyšší vrstvy atmosféry, neproniká prakticky žád-
né UV záření s vlnovou délkou pod cca 295 nm; od této hranice se na zemský povrch 
dostává měkčí UV záření - záření UVA. Jinými slovy lze říci, že ozón a kyslík propustí 
na povrch Země zhruba třetinu UV záření.
UVB – má vlnovú dĺžku v rozsahu od 280 do 315 nm. Je z prevažnej väčšiny absor-
bované ozónom v stratosfére, resp. ozónovej vrstve. Z typického slnečného žiarenia  
350 – 900 W/m², ktoré dopadá na najvyššie vrstvy atmosféry, nepreniká prakticky 
žiadne UV žiarenie s vlnovou dĺžkou pod cca 295 nm; od tejto hranice sa na zemský 
povrch dostáva mäkšie UV žiarenie – žiarenie UVA. Inými slovami je možné povedať, 
že ozón a kyslík prepustia na povrch Zeme zhruba tretinu UV žiarenia. 

 

1   zdroj: wikipedia.org
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ov Čirý zorník chrání proti UV záření.

Číry zorník chráni proti UV žiareniu.

Žlutý zorník chrání proti UV záření, filtruje modrý díl 
světla z viditelného spektra a umožňuje více kontrastní 
vidění ve zhoršených světelných podmínkách.
Žltý zorník chráni proti UV žiareniu, filtruje modrý diel 
svetla z viditeľného spektra a umožňuje viac kontrastné 
videnie v zhoršených svetelných podmienkach.

Kouřový zorník chrání proti UV záření, plní funkci  
protislunečního filtru při zachování dostatečného 
vnímání barev.
Dymový zorník chráni proti UV žiareniu, plní funkciu  
protislnečného filtra pri zachovaní dostatočného vníma-
nia farieb.

Bronzový zorník chrání proti UV záření a modrému 
světlu, plní funkci protislunečního filtru.
Bronzový zorník chráni proti UV žiareniu a modrému 
svetlu, plní funkciu protislnečného filtra.

2 - 1.2

2 - 1.2

5 - 3.1

2C - 3 / 5 - 3.1

MATERIÁLY | 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.
Polykarbonáty patria medzi termoplastické polyméry čiže termoplasty. Ľah-
ko sa spracovávajú napr. vstrekovaním alebo lisovaním za tepla. Majú dobrú  
tepelnú odolnosť, odolnosť proti nárazu a dobré optické vlastnosti. Polykar-
bonátový variant zorníka pomáha chrániť pred roztaveným kovom a horúcimi 
pevnými látkami.

Octan (neboli acetát či ethanoát) je sůl kyseliny octové. Acetátový zorník nabízí 
dobrou odolnost proti mnoha organickým chemikáliím.
Octan (alebo acetát či ethanoát) je soľ kyseliny octovej. Acetátový zorník  
ponúka dobrú odolnosť proti mnohým organickým chemikáliám.

zvýšená pevnost, max. rychlost 12 m/s.
zvýšená pevnosť, max. rýchlosť 12 m/s.

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

náraz o střední energii, max. rychlost 120 m/s .
náraz so strednou energiou, max. rýchlosť 120 m/s.
.

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

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

náraz o střední energii při extrémních teplotách 
(-5°C až 55°C), max. rychlost 120 m/s.
náraz so strednou energiou pri extrémnych teplotách 
(-5 °C až 55 °C), max. rýchlosť 120 m/s

náraz o velké energii při extrémních teplotách 
(-5°C až 55°C), max. rychlost 190 m/s.
náraz s veľkou energiou pri extrémnych teplotách 
(-5 °C až 55 °C), max. rýchlosť 190 m/s
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  E4036 V12-000

   navrženy tak, aby se daly nosit přes většinu dioptrických brýlí
   nylonové straničky, měkké zakončení straniček
   nastavitelná délka straniček (4 pozice)
   nastavitelný sklon straniček 
   navrhnuté tak, aby sa dali nosiť cez väčšinu  

  dioptrických okuliarov
   nylonové rúčky, mäkké zakončenie rúčok
   nastaviteľná dĺžka rúčok (4 pozície)
   nastaviteľný sklon rúčok

  E4012 V1011E

   ergonomický tvar  
   velký polykarbonátový zorník zaručuje maximální ochranu

  a mimořádně velké zorné pole   
   účinné nepřímé větrání zajišťuje pohodlné nošení
   bez kovových částí
   ergonomický tvar
   veľký polykarbonátový zorník zaručuje maximálnu ochranu  

  a mimoriadne veľké zorné pole
   účinné nepriame vetranie zaisťuje pohodlné nosenie 
   bez kovových častí

Charaktetistika  Charakteristika

E4036 V12-000

E4012 V1011E

ARTIKL
ARTIKEL

NÁZEV
NÁZOV

ZORNÍK
ZORNÍK

BARVA
FARBA

ZNAČENÍ ZORNÍKŮ
OZNAČENIE ZORNÍKOV

NORMA 
NORMA

MO
MO

E4012 V1011E ČIRÝ | ČÍRY 2-1.2 1 FT O ˅ EN 170 FT

E4036 V12-000 ČIRÝ | ČÍRY 2-1.2 1 FT O ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ EN 170 FT

E4019 V3000 ČIRÝ | ČÍRY 2-1.2 1 FT O ˅ ˅ ˅ EN 170 FT

E4020 V2011 ČIRÝ | ČÍRY 2-1.2 1 FT O ˅ ˅ EN 170 FT

E4021 V2111 KOUŘOVÝ | DYMOVÝ 5-3.1 1 FT O ˅ ˅ EN 172 FT



  E4019 V3000

   komfortní brýle s velkým zorným polem a vynikajícími 
  optickými vlastnostmi  

   rovné, úzké nylonové straničky
   zvýšená ochrana obočí
   komfortné okuliare s veľkým zorným poľom a vynikajúcimi  

  optickými vlastnosťami  
  rovné, úzke nylonové rúčky
   zvýšená ochrana obočia

  E4020 V2011
  E4021 V2111

   zaručují maximální ochranu a mimořádně velké zorné pole  
   nylonový rámeček a straničky
   nastavitelná délka straniček (4 pozice) umožňuje přizpů- 

  sobení tvaru obličeje
   zvýšená ochrana obočí
   zorníky ve dvou barvách
   zaručujú maximálnu ochranu a mimoriadne veľké zorné pole
   nylonový rámček a rúčky
   nastaviteľná dĺžka rúčok (4 pozície) umožňuje prispôsobenie  

  tvaru tváre
   zvýšená ochrana obočia
   zorníky vo dvoch farbách

E4020 V2011

E4021 V2111

E4019 V3000

OCHRANA ZRAKU | OCHRANA ZRAKU 5ARDON® C RANGE



  E4023 V11-000

   classic brýle s moderním designem a sportovním duchem  
   kombinují vysokou míru ochrany a moderní vzhled
   nastavitelná délka straniček (4 pozice) 
   nastavitelný sklon straniček, díky kterému se brýle snadno  

  přizpůsobí tvaru obličeje 
   měkké zakončení straniček, díky kterému dokonale padnou  

  a nesklouzávají
   měkký průhledný protiskluzový nosní můstek zaručuje  

  vynikající komfort nošení po celý den
   mimořádně velké zorné pole 
   classic okuliare s moderným dizajnom a športovým duchom  
    kombinujú vysokú mieru ochrany a moderný vzhľad
    nastaviteľná dĺžka rúčok (4 pozície)
    nastaviteľný sklon rúčok, vďaka ktorému sa okuliare ľahko  

  prispôsobia tvaru tváre
    mäkké zakončenie rúčok, vďaka ktorému dokonale padnú  

  a neskĺzavajú
    mäkký priehľadný protišmykový nosný mostík zaručuje  

  vynikajúci komfort nosenia po celý deň
    mimoriadne veľké zorné pole 

  E4001 V10-000
  E4002 V10-100
  E4003 V10-200

   klasické brýle s plně využitým potenciálem a nadstandardními  
  vlastnostmi

   nylonový rámeček a straničky
   nastavitelná délka straniček (4 pozice) umožňují přizpůsobení  

  tvaru obličeje
   nastavitelný sklon straniček, díky kterému dokonale padnou  
  zorníky ve třech barvách
   klasické okuliare s plne využitým potenciálom  

  a nadštandardnými vlastnosťami
   nylonový rámček a rúčky
   nastaviteľná dĺžka rúčok (4 pozície) umožňuje prispôsobenie  

  tvaru tváre
   nastaviteľný sklon rúčok, vďaka ktorému dokonale padnú  
  zorníky v troch farbách

E4023 V11-000
E4001 V10-000

E4002 V10-100

E4003 V10-200



  E4014 V5000

   brýle jsou vybaveny integrovanými bočními kryty a poskytují 
   vysokou míru ochrany

   nastavitelná délka straniček (4 pozice) 
   nastavitelný sklon straniček, díky kterému se brýle snadno 

   přizpůsobí tvaru obličeje 
   výjimečně velký zorník nabízí maximální pokrytí
   okuliare sú vybavené integrovanými bočnými krytmi  

  a poskytujú vysokú mieru ochrany 
  nastaviteľná dĺžka rúčok (4 pozície)
   nastaviteľný sklon rúčok, vďaka ktorému sa okuliare ľahko  

  prispôsobia tvaru tváre
   výnimočne veľký zorník ponúka maximálne pokrytie 

  E4013 V4000

   tradiční ochranné brýle 
   polykarbonátový rámeček a straničky 
   brýle jsou vybaveny integrovanými bočními kryty a poskytují 

  vysokou míru ochrany
   tradičné ochranné okuliare 
   polykarbonátový rámček a rúčky
   okuliare sú vybavené integrovanými bočnými krytmi  

  a poskytujú vysokú mieru ochrany

Charaktetistika  Charakteristika

E4014 V5000

E4013 V4000

OCHRANA ZRAKU | OCHRANA ZRAKU 7ARDON® C RANGE

ARTIKL
ARTIKEL

NÁZEV
NÁZOV

ZORNÍK
ZORNÍK

BARVA
FARBA

ZNAČENÍ ZORNÍKŮ
OZNAČENIE ZORNÍKOV

NORMA 
NORMA

MO
MO

E4001 V10-000 ČIRÝ | ČÍRY 2-1.2 1 FT O ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ EN 170 FT

E4002 V10-100 KOUŘOVÝ | DYMOVÝ 5-3.1 1 FT O ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ EN 172 FT

E4003 V10-200 ŽLUTÝ | ŽLTÝ 2-1.2 1 FT O ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ EN 170 FT

E4023 V11-000 ČIRÝ | ČÍRY 2-1.2 1 FT O ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ EN 170 FT

E4013 V4000 ČIRÝ | ČÍRY 2-1.2 1 FT O ˅ ˅ ˅ EN 170 FT

E4014 V5000 ČIRÝ | ČÍRY 2-1.2 1 FT O ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ EN 170 FT



  E4009 V9000
  E4010 V9200
  E4011 V9300

   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®
   zorníky ve třech barvách, kouřový zorník se stříbrnou  

  zrcadlovou vrstvou
   extrémne ľahké ochranné okuliare moderného športového  

  dizajnu
   polykarbonátové rúčky v matných farbách
   vynikajúce široké zorné pole
   úzky tvarovaný nosný mostík zaisťuje vysoký stupeň pohodlia  

  a lepšiu kompatibilitu s respirátormi ARDON®
   zorníky v troch farbách, dymový zorník so striebornou  

  zrkadlovou vrstvou

  E4025 M2000

   polykarbonátové straničky
   vnitřní okrajové části 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

   zaručují extrémní pohodlí a ochranu
   polykarbonátové rúčky
   vnútorné okrajové časti zorníka sú pokryté mäkkou EVA  

  penou, ktorá zaisťuje lepšie prispôsobenie, absorpciu nárazov  
  a účinnejšie tesnenie

   mäkký priehľadný odvetrávaný protišmykový nosný mostík  
  zaručuje vynikajúci komfort nosenia po celý deň

   zaručujú extrémne pohodlie a ochranu

  EVA pěna – materiál EVA (Etylén Vinyl Acetát) je vyráběn  
  pod vysokým tlakem. Díky tomu má velmi pevnou uzavřenou  
  strukturu buněk a tím i výborné mechanické vlastnosti, je  
  tvarově stálý a nesaje vodu.

  EVA pena – materiál EVA (Etylén Vinyl Acetát) je vyrábaný   
  pod vysokým tlakom. Vďaka tomu má veľmi pevnú uzavretú
  štruktúru buniek a tým aj výborné mechanické vlastnosti, je
  tvarovo stály a nesaje vodu. 

Charaktetistika  Charakteristika

E4025 M2000

E4009 V9000

E4010 V9200

E4011 V9300



  E4038 M4000

   ochranné brýle moderního designu 
   extrémně lehké a pohodlné
   měkké zakončení straniček
   černý měkký odvětrávaný nosní můstek je zárukou  

  pohodlného nošení
   ochranné okuliare moderného dizajnu
   extrémne ľahké a pohodlné
   mäkké zakončenie rúčok
   čierny mäkký odvetrávaný nosný mostík je zárukou  

  pohodlného nosenia

  E4006 V7000
  E4007 V7100
  E4008 V7300

   tyto brýle spojují elegantní vzhled, maximální ochranu  
  a mimořádně velké zorné pole 

   lehké ochranné brýle
   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
   zorníky ve třech barvách
   tieto okuliare spájajú elegantný vzhľad, maximálnu ochranu  

  a mimoriadne veľké zorné pole
   ľahké ochranné okuliare
   rúčky so sivými mäkkými koncovkami s drážkovaním, vďaka  

  ktorým okuliare dokonale padnú a nešmýkajú sa
   mäkký priehľadný nosný mostík s drážkovaním zaručuje  

  vynikajúci komfort nosenia po celý deň
   zorníky v troch farbách

E4038 M4000

E4006 V7000

E4007 V7100

E4008 V7300

OCHRANA ZRAKU | OCHRANA ZRAKU 9ARDON® F RANGE
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E4009 V9000 ČIRÝ | ČÍRY 2-1.2 1 FT O ˅ ˅ ˅ EN 170 FT

E4010 V9200 KOUŘOVÝ | DYMOVÝ 5-3.1 1 FT O ˅ ˅ ˅ EN 172 FT

E4011 V9300 ŽLUTÝ | ŽLTÝ 2-1.2 1 FT O ˅ ˅ ˅ EN 170 FT

E4025 M2000 ČIRÝ | ČÍRY 2-1.2 1 FT O ˅ ˅ ˅ EN 170 FT

E4006 V7000 ČIRÝ | ČÍRY 2-1.2 1 FT O ˅ ˅ ˅ EN 170 FT

E4007 V7100 KOUŘOVÝ | DYMOVÝ 5-3.1 1 FT O ˅ ˅ ˅ EN 172 FT

E4008 V7300 ŽLUTÝ | ŽLTÝ 2-1.2 1 FT O ˅ ˅ ˅ EN 170 FT

E4038 M4000 ČIRÝ | ČÍRY 2-1.2 1 FT O ˅ ˅ ˅ EN 170 FT



  E4037 M3000

   extrémně lehké ochranné brýle s inovativním řešením  
  straniček 

   průhledné straničky s modrými gumovými měkkými  
  protiskluzovými konci jsou velmi pružné, oproti jiným  
  modelům brýlí mají delší straničky a díky tomu výborně  
  přilnou k hlavě a zaručují maximální stabilitu

   straničky opatřeny otočným šroubem, který umožňuje jejich  
  sklopení dovnitř a tím i jejich maximální skladnost

   volně zavěšený nosní můstek se dokonale přizpůsobí každému  
  tvaru obličeje

   extrémne ľahké ochranné okuliare s inovatívnym 
   riešením rúčok

   priehľadné rúčky s modrými gumovými mäkkými  
  protišmykovými koncami sú veľmi pružné, oproti iným  
  modelom okuliarov majú dlhšie rúčky a vďaka tomu výborne  
  priľnú k hlave a zaručujú maximálnu stabilitu

   rúčky opatrené otočnou skrutkou, ktorá umožňuje ich  
  sklopenie dovnútra a tým i ich maximálnu skladnosť

   voľne zavesený nosný mostík sa dokonale prispôsobí každému  
  tvaru tváre

  E4022 V6000
  E4030 V6100
  E4031 V6200

   designové ochranné brýle, ideální kombinace módního  
  vzhledu, pohodlí a funkčnosti

   nylonové straničky
   měkké zakončení straniček s drážkováním, díky kterému  

  dokonale padnou a nesklouzávají
   nastavitelná délka straniček (4 pozice)
   nastavitelný sklon straniček, díky kterému se brýle snadno   

  přizpůsobí tvaru obličeje
   dizajnové ochranné okuliare, ideálna kombinácia módneho  

  vzhľadu, pohodlia a funkčnosti
   nylonové rúčky
   mäkké zakončenie rúčok s drážkovaním, vďaka ktorému  

  dokonale padnú a nešmýkajú sa
   nastaviteľná dĺžka rúčok (4 pozície)
   nastaviteľný sklon rúčok, vďaka ktorému sa okuliare ľahko  

  prispôsobia tvaru tváre

Charaktetistika  Charakteristika
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E4022 V6000 ČIRÝ | ČÍRY 2-1.2 1 FT O ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ EN 170 FT

E4030 V6100 KOUŘOVÝ | DYMOVÝ 5-3.1 1 FT O ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ EN 172 FT

E4031 V6200 ŽLUTÝ | ŽLTÝ 2-1.2 1 FT O ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ EN 170 FT

E4037 M3000 ČIRÝ | ČÍRY 2-1.2 1 FT O ˅ ˅ ˅ ˅ EN 170 FT



   E4016 M1000
   E4017 M1100

   spojují ochranné vlastnosti a módní sportovní vzhled
   nastavitelná délka straniček (3 pozice) 
   nastavitelný sklon straniček, díky kterému dokonale padnou  

   každému uživateli
   černý měkký drážkovaný protiskluzový nosní můstek zaručuje  

   vynikající komfort nošení po celý den
   ventilace napříč zorníky minimalizuje zamlžení
   spájajú ochranné vlastnosti a módny športový vzhľad
   nastaviteľná dĺžka rúčok (3 pozície)
   nastaviteľný sklon rúčok, vďaka ktorému dokonale padnú  

  každému užívateľovi
   čierny mäkký drážkovaný protišmykový nosný mostík  

  zaručuje vynikajúci komfort nosenia po celý deň
  ventilácia naprieč zorníkmi minimalizuje zarosenie

  E4004 V8000
  E4005 V8100

   stylové sportovní ochranné brýle kombinují módní vzhled  
   a funkčnost

   nastavitelná délka straniček (4 pozice)
   dokonalé přizpůsobení tvaru obličeje
   měkký černý odvětrávaný protiskluzový nosní můstek posky- 

   tuje vynikající komfort nošení
   štýlové športové ochranné okuliare kombinujú módny vzhľad  

  a funkčnosť
   nastaviteľná dĺžka rúčok (4 pozície)
   dokonalé prispôsobenie tvaru tváre
   mäkký čierny odvetrávaný protišmykový nosný mostík  

  poskytuje vynikajúci komfort nosenia

E4004 V8000

E4005 V8100

E4016 M1000

E4017 M1100
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E4004 V8000 ČIRÝ | ČÍRY 2-1.2 1 FT O ˅ ˅ ˅ ˅ EN 170 FT

E4005 V8100 KOUŘOVÝ | DYMOVÝ 5-3.1 1 FT O ˅ ˅ ˅ ˅ EN 172 FT

E4016 M1000 ČIRÝ | ČÍRY 2-1.2 1 FT O ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ EN 170 FT

E4017 M1100 KOUŘOVÝ | DYMOVÝ 5-3.1 1 FT O ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ EN 172 FT

OCHRANA ZRAKU | OCHRANA ZRAKU 11ARDON® F RANGE



   E4041 GLANCE

  Exkluzivní ochranné brýle splňují nejvyšší nároky na atraktivní  
  design a výjimečné optické vlastnosti. High-tech zorník  
  s antiref- lexním REVO povrstvením. Antireflexní vrstva mini- 
  malizu je námahu očí, redukuje odlesky světla, které se odráží  
  od zadní plochy skel přímo do oka. REVO technologie, tj. více- 
  vrstvý kombinovaný nátěr, poskytuje dokonalou ochranu před 
  slunečním zářením a zlepšení vidění. Zajišťuje vynikající vizuální  
  ostrost za všech světelných podmínek a nedeformuje viděný  
  obraz. Měkké části v oblasti dotyku straniček jsou garancí nej- 
  vyššího komfortu. Tyto brýle jsou určené pro všechny outdo- 
  orové aktivity a pro řidiče.
    

   polykarbonátový rámeček a straničky
   měkký gumový nosní můstek
   změkčená vnitřní plocha straniček eliminuje pocit tlaku  

   a únavy
   celodenní pohodlné nošení

  Exkluzívne ochranné okuliare spĺňajú najvyššie nároky na  
  atraktívny dizajn a výnimočné optické vlastnosti. High- 
  tech zorník s antireflexnou REVO vrstvou. Antireflexná vrstva  
  minimalizuje námahu očí, redukuje odlesky svetla, ktoré sa  
  odrážajú od zadnej plochy skiel priamo do oka. REVO  
  technológia, t.j. viacvrstvový kombinovaný náter, poskytuje  
  dokonalú ochranu pred slnečným žiarením a zlepšenie videnia.  
  Zaisťuje vynikajúcu vizuálnu ostrosť za všetkých svetelných  
  podmienok a nedeformuje videný obraz. Mäkké časti v oblasti  
  dotyku rúčok sú garanciou najvyššieho komfortu. Tieto  
  okuliare sú určené pre všetky outdoorové aktivity a pre  
  vodičov. 
    

    polykarbonátový rámček a rúčky
    mäkký gumový nosný mostík 
   zmäkčená vnútorná plocha rúčok eliminuje pocit tlaku  

  a únavy 
   pohodlné celodenné nosenie

E4034 W3000
E4035 W3100

   elegantní ochranné brýle vyvinuté speciálně pro ženy
   spojují exkluzivní módní vzhled a vysoký stupeň ochrany, svou  

  velikostí a tvarem jsou přizpůsobeny tvaru ženského obličeje 
   polykarbonátový rámeček a straničky
   měkké koncovky a měkký drážkovaný nosní můstek, díky  

  kterým tyto brýle dokonale padnou a nesklouzávají
   zaručují extrémní pohodlí a ochranu
   zorník ve dvou barvách
  elegantné ochranné okuliare vyvinuté špeciálne pre ženy
  spájajú exkluzívny módny vzhľad a vysoký stupeň ochrany, 

  svojou veľkosťou a tvarom sú prispôsobené tvaru ženskej tváre 
  polykarbonátový rámček a rúčky
  mäkké koncovky a mäkký drážkovaný nosný mostík, vďaka  

  ktorým tieto okuliare dokonale padnú a nešmýkajú sa
  zaručujú extrémne pohodlie a ochranu
  zorník vo dvoch farbách

Charaktetistika  Charakteristika
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E4034 W3000 ČIRÝ | ČÍRY 2C-3/5-3.1 1 F O ˅ ˅ ˅ EN 170 F

E4035 W3100 BRONZOVÝ | BRONZOVÝ 2C-3/5-3.1 1 F O ˅ ˅ ˅ EN 172 F

E4041 GLANCE KOUŘOVÝ | DYMOVÝ 5-3.1 1 FT O ˅ ˅ ˅ EN 172 FT



   G4039 G4000

  brýle inovativního designu s průhledným rámečkem  
  s  modrým nádechem

   25 mm nastavitelná gumová páska
  díky malé velikosti jsou určeny především pro použití  

  s ochrannou přilbou
   dobře padnou i na drobný obličej
   systém nepřímého odvětrávání 
  okuliare inovatívneho dizajnu s priehľadným rámčekom  

  s modrým nádychom
   25 mm nastaviteľná gumová páska
  vďaka malej veľkosti sú určené predovšetkým na použitie  

  s ochrannou prilbou
  dobre padnú i na drobnú tvár
  systém nepriameho odvetrávania

   G4040 G5000

   designové uzavřené ochranné brýle
   rámeček z polypropylenu
   šedé obličejové těsnění je vyrobeno z AES Santropene,  

   termoplastického materiálu s velmi vysokou odolností proti  
   stárnutí

   25 mm nastavitelná gumová páska
   snadno vyměnitelný polykarbonátový zorník tloušťky 2 mm 
   systém nepřímého odvětrávání
   špičkový výrobek nejvyšší kvality
  dizajnové uzatvorené ochranné okuliare
  rámček z polypropylénu
  sivé tvárové tesnenie je vyrobené z AES Santropene, 

  termoplastického materiálu s veľmi vysokou odolnosťou proti  
  starnutiu

  25 mm nastaviteľná gumová páska
  ľahko vymeniteľný polykarbonátový zorník hrúbky 2 mm 
  systém nepriameho odvetrávania
  špičkový výrobok najvyššej kvality

   G4024 G1000

   nadstandardní výrobek zaručující maximální ochranu  
  a  pohodlí

   rámeček z měkkého PVC
   25 mm nastavitelná gumová páska
  čirý polykarbonátový zorník tloušťky 1,5 mm
   systém nepřímého odvětrávání 
   nadštandardný výrobok zaručujúci maximálnu ochranu  

  a pohodlie
   rámček z mäkkého PVC
   25 mm nastaviteľná gumová páska
   číry polykarbonátový zorník hrúbky 1,5 mm
  systém nepriameho odvetrávania

E4040 G5000

E4039 G4000

E4024 G1000

OCHRANA ZRAKU | OCHRANA ZRAKU 13ARDON® FS RANGE
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E4024 G1000 ČIRÝ | ČÍRY 1 BT 9 O ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ EN 170 BT

E4039 G4000 ČIRÝ | ČÍRY 1 BT 9 O ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ EN 170 BT

E4040 G5000 ČIRÝ | ČÍRY 1 BT 9 O ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ EN 170 BT



  E1165 PARALUX

   ochranné brýle s nylonovými straničkami
   nastavitelná délka a sklon straniček, díky kterému se brýle 

  snadno přizpůsobí tvaru obličeje
   polykarbonátový zorník, tloušťka 2,2 mm
   ochranné okuliare s nylonovými rúčkami
   nastaviteľná dĺžka a sklon rúčok, vďaka ktorému sa okuliare  

  ľahko prispôsobia tvaru tváre
   polykarbonátový zorník, hrúbka 2,2 mm

  E4018 G3011

   rámeček z měkkého PVC
   13 mm nastavitelná gumová páska
   čirý polykarbonátový zorník tloušťky 1,5 mm
   systém přímého odvětrávání  
   rámček z mäkkého PVC
   13 mm nastaviteľná gumová páska
   číry polykarbonátový zorník hrúbky 1,5 mm
   systém priameho odvetrávania

  E4015 G2011

   rámeček z měkkého PVC
   13 mm nastavitelná gumová páska
   čirý polykarbonátový zorník tloušťky 2 mm
   systém nepřímého odvětrávání  pomocí 4 ventilů
   rámček z mäkkého PVC
   13 mm nastaviteľná gumová páska
   číry polykarbonátový zorník hrúbky 2 mm
   systém nepriameho odvetrávania pomocou 4 ventilov

Charaktetistika  Charakteristika
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E4018 G3011 ČIRÝ | ČÍRY 1 BT 9 O ˅ ˅ ˅ EN 170 BT

E4015 G2011 ČIRÝ | ČÍRY 1 BT 9 O ˅ ˅ ˅ ˅ EN 170 BT

E1165 PARALUX ČIRÝ | ČÍRY 2C-1.2 1 FT ˅ ˅ ˅ ˅ EN 170 FT



   E5000 SOLAR PRO
   E5001 SOLAR PRO

   ochranné brýle sportovního designu
   měkký nosní můstek 
   nastavitelný sklon straniček a měkké zakončení straniček,  

   díky kterému výborně padnou
   varianta E5000 s polarizačním zorníkem redukujícím odraže- 

   né světlo, které způsobuje oslnění
   polarizační zorník umožňuje uživateli vidět jemné detaily a 

    vysoké barevné rozlišení bez přílišného namáhání zraku
   varianta E5001 s fotochromatickým zorníkem, který se auto- 

   maticky přizpůsobuje změnám světelných podmínek
   fotochromatický zorník po vystavení UV záření automaticky 

   ztmavne, díky tomu jsou brýle vhodné jak pro vnitřní tak i 
    venkovní práce

  ochranné okuliare športového dizajnu
  mäkký nosný mostík
  nastaviteľný sklon rúčok a mäkké zakončenie rúčok, vďaka  

  ktorému výborne padnú
   variant E5000 s polarizačným zorníkom redukujúcim  

   odrazené svetlo, ktoré spôsobuje oslnenie
  polarizačný zorník umožňuje užívateľovi vidieť jemné detaily  

  a vysoké farebné rozlíšenie bez prílišného namáhania zraku
   variant E5001 s fotochromatickým zorníkom, ktorý sa 

  automaticky prispôsobuje zmenám svetelných podmienok
  fotochromatický zorník po vystavení UV žiareniu automaticky

  stmavne, vďaka tomu sú okuliare vhodné ako na vnútorné tak  
  i vonkajšie prácení práce

  E5002 SP1000

   ochranné brýle s velmi kvalitním těsněním na okrajových
  částech zorníku

   flexibilní nosní můstek
   nepřímá spodní a horní ventilace
   možnost variabilního nasazení straniček a elastické náhlavní 

  pásky (obojí součást balení)
   ochranné okuliare s veľmi kvalitným tesnením na okrajových

  častiach zorníka
   flexibilný nosný mostík
  nepriama spodná a horná ventilácia
   možnosť variabilného nasadenia rúčok a elastickej náhlavnej 

  pásky (oboje je súčasťou balenia)

E5002 SP1000

   E5000  SOLAR PRO 

   E5001  SOLAR PRO
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ARTIKL
ARTIKEL

NÁZEV
NÁZOV

ZORNÍK
ZORNÍK

BARVA
FARBA

ZNAČENÍ ZORNÍKŮ
OZNAČENIE ZORNÍKOV

NORMA 
NORMA

MO
MO

E5002 SP1000 ČIRÝ | ČÍRY 2C-1.2 1 FT ˅ ˅ ˅ EN 170 FT

E5000 SOLAR PRO KOUŘOVÝ | DYMOVÝ 5-3.1 1 FT ˅ ˅ EN 172 FT

E5001 SOLAR PRO FOTOCHROMATICKÝ | FOTOCHROMATICKÝ 5-1.1 < 2.5 1 FT ˅ ˅ EN 170 FT



  E5003 XC
  E5004  XC

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

  naprieč zorníkmi
   mäkké zakončenie rúčok
   mäkký nosný mostík
   nastaviteľná dĺžka a sklon rúčok
   ľahko vymeniteľný zorník

  E5008 A800 
  E5009 A800 
 

   ultralehké ochranné brýle sportovního designu
   hmotnost pouhých 22 g
   zorníky ve dvou barvách
   ultraľahké ochranné okuliare športového dizajnu
   hmotnosť iba 22 g
   zorníky vo dvoch farbách 

  E5006 PROTÉGÉ
  E5007 PROTÉGÉ 

   stylové ochranné brýle 
   měkký nosní můstek
   nastavitelná délka straniček a měkké zakončení straniček
   volně zavěšený zorník, díky kterému se brýle přizpůsobí 

  každému tvaru obličeje
   zorníky ve dvou barvách
   štýlové ochranné okuliare
   mäkký nosný mostík
   nastavitelná délka straniček a měkké zakončení straniček
   volně zavěšený zorník, díky kterému se brýle přizpůsobí

  každému tvaru obličeje
   zorníky vo dvoch farbách

Charaktetistika  Charakteristika

E5006 PROTÉGÉ

E5007 PROTÉGÉ

E5003 XC

E5004 XC

E5008 A800

E5009 A800



  E5013 DURAMAX

   špičkové uzavřené ochranné brýle
   navrženy tak, aby se daly nosit 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 

   systém nepřímého odvětrávání 
   obličejové těsnění z elastomeru
   elastická náhlavní páska
   polykarbonátový zorník poskytuje ochranu proti kapalinám  

   a velkým částicím
  špičkové uzatvorené ochranné okuliare
  navrhnuté tak, aby sa dali nosiť cez väčšinu dioptrických  

  okuliarov
  Dura-streme technológia zorníka – inovatívna technológia  

  povrstvenia zorníka, na vnútornej strane vrstva proti  
  zaroseniu, na vonkajšej strane vrstva proti poškriabaniu  
  zaručujúca vyššiu odolnosť 

  systém nepriameho odvetrávania
  tvárové tesnenie z elastoméru
  elastická náhlavná páska
  polykarbonátový zorník poskytuje ochranu proti kvapalinám  

  a veľkým časticiam

  E5010 V-MAXX 
  E5011 V-MAXX
  E5012 V-MAXX

   uzavřené ochranné brýle s elastickou náhlavní páskou
   poskytují ochranu proti kapalinám a velkým částicím
   varianta E5010 s polykarbonátovým zorníkem, systém nepří- 

  mého odvětrávání 
   varianta E5011 s polykarbonátovým zorníkem, bez ventilace,  

  pěnové těsnění
   varianta E5012 s acetátovým zorníkem odolným proti 

   chemikáliím, systém ne-přímého odvětrávání, černá neopre- 
  nová náhlavní páska

   uzatvorené ochranné okuliare s elastickou náhlavnou páskou
   poskytujú ochranu proti kvapalinám a veľkým časticiam
   variant E5010 s polykarbonátovým zorníkom, systém  

  nepriameho odvetrávania
   variant E5011 s polykarbonátovým zorníkom, bez ventilácie,  

  penové tesnenie
   variant E5012 s acetátovým zorníkom odolným proti  

  chemikáliám, systém nepriameho odvetrávania, čierna  
  neoprénová náhlavná páska 
   

E5010 V-MAXX

E5011 V-MAXX

E5012 V-MAXX
E5013 DURAMAX

ARTIKL
ARTIKEL

NÁZEV
NÁZOV

ZORNÍK
ZORNÍK

BARVA
FARBA

ZNAČENÍ ZORNÍKŮ
OZNAČENIE ZORNÍKOV

NORMA 
NORMA

MO
MO

E5003 XC ČIRÝ | ČÍRY 2C-1.2 1 FT ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ EN 170 FT

E5004 XC KOUŘOVÝ | DYMOVÝ 5-2.5 1 FT ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ EN 172 FT

E5008 A800 ČIRÝ | ČÍRY 2C-1.2 1 FT ˅ ˅ ˅ EN 170 F

E5009 A800 KOUŘOVÝ | DYMOVÝ 5-2.5 1 FT ˅ ˅ ˅ EN 172 F

E5006 PROTÉGÉ ČIRÝ | ČÍRY 2C-1.2 1 FT ˅ ˅ ˅ ˅ EN 170 FT

E5007 PROTÉGÉ KOUŘOVÝ | DYMOVÝ 5-2.5 1 FT ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ EN 172 FT
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ARTIKL
ARTIKEL

NÁZEV
NÁZOV

ZORNÍK
ZORNÍK

BARVA
FARBA

ZNAČENÍ ZORNÍKŮ
OZNAČENIE ZORNÍKOV

NORMA 
NORMA

MO
MO

E5010 V-MAXX ČIRÝ | ČÍRY 3-1.2 1 B 9 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ EN 170 B

E5011 V-MAXX ČIRÝ | ČÍRY 3-1.2 1 B 9 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ EN 170 B

E5012 V-MAXX ČIRÝ | ČÍRY F ˅ ˅ ˅ ˅ EN 170 F

E5013 DURAMAX ČIRÝ | ČÍRY 2C-1.2 1 BT ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ EN 170 BT



  E5016

   náhradní zorník polykarbonátový
   náhradný zorník polykarbonátový

  E5017

   náhradní zorník acetátový
   náhradný zorník acetátový

  E5014 BIONIC
  E5015 BIONIC

   obličejový štít 
   maximální viditelnost
   vyměnitelný zorník
   dielektrický design
   tvárový štít 
   maximálna viditeľnosť
   vymeniteľný zorník
   dielektrický dizajn

E5014 BIONIC

E5016
E5017

ARTIKL
ARTIKEL

NÁZEV
NÁZOV

ZORNÍK
ZORNÍK

BARVA
FARBA

ZNAČENÍ ZORNÍKŮ
OZNAČENIE ZORNÍKOV

NORMA 
NORMA

MO
MO

E1159 2720 ČIRÝ | ČÍRY 2C-1.2 1 FT ˅ ˅ ˅ EN 170 FT

E3030/1 2721 KOUŘOVÝ | DYMOVÝ 5-2.5 1 FT ˅ ˅ ˅ EN 172 FT

E3030/2 2722 ŽLUTÝ | ŽLTÝ 2-1.2 1 FT ˅ ˅ ˅ EN 170 FT

E3060 2740 ČIRÝ | ČÍRY 2C-1.2 1 FT ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ EN 170 FT

E3061 2741 KOUŘOVÝ | DYMOVÝ 5-2.5 1 FT ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ EN 172 FT

E3068 2742 ŽLUTÝ | ŽLTÝ 2-1.2 1 FT ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ EN 170 FT

E3062 2800 ČIRÝ | ČÍRY 2C-1.2 1 FT ˅ ˅ ˅ ˅ EN 170 FT

E3065 2810 ČIRÝ | ČÍRY 2C-1.2 1 FT ˅ ˅ EN 170 FT



  E3062 2800

   ochranné brýle navržené pro nošení přes dioptrické brýle
   velký polykarbonátový zorník
   nastavitelná délka a sklon straniček
   ochranné okuliare navrhnuté na nosenie cez dioptrické okuliare
   veľký polykarbonátový zorník
   nastaviteľná dĺžka a sklon rúčok

  E3065 2810

   velmi lehké ochranné brýle s hmotností pouhých 21 g
   výborné pro menší velikost obličeje
   plochý polykarbonátový zorník, zvýšená boční ochrana
   veľmi ľahké ochranné okuliare s hmotnosťou iba 21 g
   výborné pre menšiu veľkosť tváre
   plochý polykarbonátový zorník, zvýšená bočná ochrana

  E1159 2720
  E3030/1 2721
  E3030/2 2722

   sportovní ochranné brýle
   panoramatický zorník, zvýšená boční ochrana
   polykarbonátový zorník a straničky
   tenký nosní můstek pro lepší kompatibilitu s filtračními 

  polomaskami
   športové ochranné okuliare
   panoramatický zorník, zvýšená bočná ochrana
   polykarbonátový zorník a rúčky
   tenký nosný mostík pre lepšiu kompatibilitu s filtračnými  

  polomaskami

  E3060 2740
  E3061 2741
  E3068 2742

   panoramatické ochranné brýle s modrými straničkami
   nastavitelná délka a sklon straniček, díky kterému skvěle

   padnou a nesklouzávají
   měkké konce straniček
   panoramatické ochranné okuliare s modrými rúčkami
   nastaviteľná dĺžka a sklon rúčok, vďaka ktorému skvele padnú  

  a nešmýkajú sa
   mäkké konce rúčok

E3062 2800

E3065 2810

E1159 2720

E3030/1 2721

E3030/2 2722

E3060 2740

E3061 2741

E3068 2742
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  E3066 2820
  E3053 2821
  E3054 2822

   stylové ochranné brýle moderního designu
   měkké flexibilní straničky
   nastavitelný sklon straniček
   polykarbonátový zorník ve 3 variantách
   štýlové ochranné okuliare moderného dizajnu
   mäkké flexibilné rúčky
   nastaviteľný sklon rúčok
   polykarbonátový zorník v 3 variantoch

  E3067 2840
  E3049 2841
  E3051 2842
  E3050 2844
  E3056 2845
  E3048 2846

   velmi lehké panoramatické ochranné brýle  
   sportovní design
   integrované chrániče obočí
   nastavitelná délka a sklon straniček
   straničky s měkkým vnitřním polstrováním
  6 variant typu zorníku
   veľmi ľahké panoramatické ochranné okuliare
   športový dizajn
   integrované chrániče obočia
   nastaviteľná dĺžka a sklon rúčok
   rúčky s mäkkým vnútorným polstrovaním
   straničky s měkkým vnitřním polstrováním
  6 variantov typu zorníka

  E3066 2820

  E3053 2821

 E3054 2822

  E3067 2840

  E3049 2841

 E3051 2842

  E3050 2844

  E3056 2845

 E3048 2846

ARTIKL
ARTIKEL

NÁZEV
NÁZOV

ZORNÍK
ZORNÍK

BARVA
FARBA

ZNAČENÍ ZORNÍKŮ
OZNAČENIE ZORNÍKOV

NORMA 
NORMA

MO
MO

E3067 2840 ČIRÝ | ČÍRY 2C-1.2 1 FT ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ EN 170 FT

E3049 2841 KOUŘOVÝ | DYMOVÝ 5-2.5 1 FT ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ EN 172 FT

E3051 2842 ŽLUTÝ | ŽLTÝ 2-1.2 1 FT ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ EN 170 FT

E3050 2844 ZRCADLOVÝ ZLATÝ | ZRKADLOVÝ ZLATÝ 5-1.7 1 FT ˅ ˅ ˅ EN 172 FT

E3056 2845 SVÁŘEČSKÝ | ZVÁRAČSKÝ 5 1 FT ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ EN 169 FT

E3048 2846 ORANŽOVÝ | ORANŽOVÝ 2-1.7 1 FT ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ EN 170 FT

E3066 2820 ČIRÝ | ČÍRY 2C-1.2 1 FT ˅ ˅ ˅ ˅ EN 170 FT

E3053 2821 KOUŘOVÝ | DYMOVÝ 5-2.5 1 FT ˅ ˅ ˅ ˅ EN 172 FT

E3054 2822 ŽLUTÝ | ŽLTÝ 2-1.2 1 FT ˅ ˅ ˅ ˅ EN 170 FT

E1240 MAXIM MINIMIZER SVÁŘEČSKÝ | ZVÁRAČSKÝ 6 -1.7 1 FT ˅ ˅ ˅ EN 170 FT

ARTIKL
ARTIKEL

NÁZEV
NÁZOV

ZORNÍK
ZORNÍK

BARVA
FARBA

ZNAČENÍ ZORNÍKŮ
OZNAČENIE ZORNÍKOV

NORMA 
NORMA

MO
MO

E3069 2890 ČIRÝ | ČÍRY 2C-1.2 1 FT ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ EN 170 BT

E3070 2890A ČIRÝ | ČÍRY 2C-1.2 1 FT ˅ ˅ ˅ ˅ EN 170 FT



  E3069 2890
  E3070 2890A
  E3070/Z NÁHRADNÍ ZORNÍK

   uzavřené ochranné brýle poskytující ochranu proti kapalinám  
  a velkým částicím

   možnost výměny náhradního zorníku E3070/Z
   systém nepřímého odvětrávání
   měkká a pohodlná dosedací linie
   varianta E3069 s polykarbonátovým zorníkem
   varianta E3070 s acetátovým zorníkem
   uzatvorené ochranné okuliare poskytujúce ochranu proti  

  kvapalinám a veľkým časticiam
   možnosť výmeny náhradného zorníka E3070/Z
   systém nepriameho odvetrávania
   mäkká a pohodlná dosadacia línia
   variant E3069 s polykarbonátovým zorníkom
   variant E3070 s acetátovým zorníkom

  E1240 MAXIM MINIMIZER

   sofistikované ochranné brýle s ventilačním kanálem napříč 
   zorníky  

   měkký nosní můstek
   nastavitelná délka a sklon straniček
   dobré rozeznání barev
   vhodné pro asistenta svářeče a do prostředí svařování
   sofistikované ochranné okuliare s ventilačným kanálom  

  naprieč zorníkmi  
   mäkký nosný mostík
   nastaviteľná dĺžka a sklon rúčok
   dobré rozoznanie farieb
   vhodné pre asistenta zvárača a do prostredia zvárania

Charaktetistika  Charakteristika

  E3069 2890

  E3070 2890A

E1240 MAXIM MINIMIZER
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  E1055 BA22

   tradiční otevřené ochranné brýle
   plastový rámeček transparentně hnědé barvy
   průhledné boční kryty
   celoplošný čirý plastový zorník 
   možnost objednání náhradních zorníků E3013
   použití při strojovém obrábění dřeva, plastů a kovů 
  tradičné otvorené ochranné okuliare
   plastový rámček transparentne hnedej farby
   priehľadné bočné kryty
   celoplošný číry plastový zorník
   možnosť objednania náhradných zorníkov E3013
   použitie pri strojovom obrábaní dreva, plastov a kovov

  E1057 B-E7

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

   tvrdých materiálů
   uzatvorené ochranné okuliare
   nepriama a čiastočne priama ventilácia zorníka
   veľký číry zorník
   obruba z polyetylénu 
   elastická náhlavná páska 
   možnosť objednania náhradného zorníka E3011
   použitie pri mechanickom obrábaní kovov a všetkých tvrdých  

  materiálov

Charaktetistika  Charakteristika

E1057 B-E7
E1055 BA22



  E1058 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
   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

  E1054 B-B 40 
  E1062 B-B 40 

   ochranné brýle s bočními kryty 
   plastový rámeček modro-oranžové barvy
   nastavitelná délka a sklon straniček
   varianta E1054 s čirým polykarbonátovým zorníkem
   varianta E1062 s ochranným svářecím filtrem SVAR, stupeň 

  ochrany 4-8 
   možnost objednání náhradního zorníku čirého E3010  

  a zorníku SVAR, stupeň ochrany 4-8 E3009
  ochranné okuliare s bočnými krytmi
  plastový rámček modro-oranžovej farby
   nastaviteľná dĺžka a sklon rúčok
   variant E1054 s čírym polykarbonátovým zorníkom
   variant E1062 s ochranným zváracím filtrom SVAR, stupeň   

  ochrany 4-8
   možnosť objednania náhradného zorníka číreho E3010 

  a zorníka SVAR, stupeň ochrany 4-8 E3009

  E1063 SB-1

   uzavřené ochranné brýle
   hliníkový rámeček
   sklopný svářečský filtr
   očnice obšité silikonovou pryží 
   zorník z lepeného bezpečnostního skla
   možnost objednání náhradního zorníku E3024
   uzatvorené ochranné okuliare
   hliníkový rámček
  sklopný zváračský filter
   očnice obšité silikónovou gumou
   zorník z lepeného bezpečnostného skla
   možnosť objednania náhradného zorníku E3024

E1063 SB-1

E1058 B-B 19

  E1054 B-B 40

  E1062 B-B 40
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ARTIKL
ARTIKEL

NÁZEV
NÁZOV

ZORNÍK
ZORNÍK

BARVA
FARBA

ZNAČENÍ ZORNÍKŮ
OZNAČENIE ZORNÍKOV

NORMA 
NORMA

MO
MO

E1055 BA22 ČIRÝ | ČÍRY 2 S ˅ ˅ EN 170 S

E1057 B-E7 ČIRÝ | ČÍRY 1 S ˅ EN 170 S

E1058 B-B 19 ČIRÝ | ČÍRY 1 S ˅ EN 170 S

E1054 B-B 40 ČIRÝ | ČÍRY 1 S ˅ ˅ ˅ EN 170 S

E1062 B-B 40 KOUŘOVÝ | DYMOVÝ 1 S ˅ ˅ ˅ EN 169 S

E1063 SB-1 ČIRÝ + KOUŘ. | ČÍRY + DYMOVÝ 1 S +5 SCS 1 DIN ˅ EN 170 S



  E4101 WELDER

   uzavřené ochranné brýle 
   rámeček z PVC
   nepřímá ventilace 
   zorníky čirý a odklápěcí svařovací č. 5, zesílená pevnost
   nastavitelná náhlavní páska
   uzatvorené ochranné okuliare
   rámček z PVC
   nepriama ventilácia
   zorník číry a odklápací zvárací č. 5, zosilnená pevnosť
   nastaviteľná náhlavná páska

  E3003  

   čiré náhradní svařovací sklo
   číre náhradné zváracie sklo

  E3012

   barvené náhradní svařovací sklo
   farbené náhradné zváracie sklo

Charaktetistika  Charakteristika

E4101 WELDER

 E3003

 E3012



E1250 FLAME
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 TECHNICKÁ TABULKA | TECHNICKÁ TABULKA

VELIKOST FILTRU
VEľKOSť FILTRA

110×90×9 mm

OBlAst viděNÍ
OBLASť VIDENIA

98×40 mm

OChRANNý stupEň světléhO stAvu
OCHRANNÝ STUPEň SVETLÉHO STAVU 

DIN.3 alebo DIN.4

OChRANNý stupEň tMAvéhO stAvu
OCHRANNÝ STUPEň TMAVÉHO STAVU 

9-13 NASTAVITELNÝ OD JASNěJšÍ PO TMAVšÍ
9-13 NASTAVITEľNÝ OD JASNEJšEJ PO TMAVšIU

SPÍNACÍ DOBA
SPÍNACÍ ČAS

1/25000 s
1/25000 s

DOBA OBNOVY
ČAS OBNOVY

0,6 S Z TMAVÉ DO PůVODNÍ
0,6 S Z TMAVEJ DO PôVODNEJ

ČidlO svářENÍ
SNÍMAČ ZVÁRANIA

2 ČÁSTI
2 ČASTI

NAPÁjENÍ
NAPÁJANIE

SOLÁRNÍ ČLÁNKY A LITHIOVÁ BATERIE
SOLÁRNE ČLÁNKY A LÍTIOVÁ BATÉRIA

VYPÍNÁNÍ A ZAPÍNÁNÍ 
VYPÍNANIE A ZAPÍNANIE 

PLNě AUTOMATICKÉ
PLNE AUTOMATICKÉ

pROpustNOst pRO uv ZářENÍ
PRIEPUSTNOSť PRE UV ŽIARENIE

313-365 NM < 3,4 × 10-8%

pROpustNOst pRO iR ZářENÍ
PRIEPUSTNOSť PRE IR ŽIARENIE

780-1300 NM < 0,0027%
1300-2000 NM < 0,0097%

OChRANA OČÍ
OCHRANA OČÍ

EN379 1/2/1

OChRANA OBliČEjE
OCHRANA TVÁRE

EN175

VÁHA
VÁHA

420 G±10 G

  E1250 FLAME

   samostmívací svářecí kukla  
   napájení solárními články a lithiovou baterií
   rozsah zatemnění 9-13
   rozsah stupně zatemnění je nastavitelný ovládacím kolečkem
   samostmievacia zváracia kukla
   napájanie solárnymi článkami a lítiovou batériou
   rozsah zatemnenia 9-13
   rozsah stupňa zatemnenia je nastaviteľný ovládacím kolieskom



  E2016 SVÁŘECÍ KUKLA 5888 | ZVÁRACIA KUKLA 5888

   svářecí kukla papírová
   včetně kříže
   zváracia kukla papierová
   vrátane kríža

  E1050 SVÁŘECÍ šTÍT |  ZVÁRACÍ šTÍT

   sváření štít do ruky, měkký
   zvárací štít do ruky, mäkký

  E4100 BLUE EAGLE
  

   svářecí kukla 
   plynulé nastavení obvodu pomocí otočného kolečka 
   nastavení výšky pomocí posuvného pásku
   vyměnitelná čelová potní páska  
  dodáváno bez skel
  odklápěcí zorník
   zváracia kukla  
   plynulé nastavenie obvodu pomocou otočného kolieska 
   nastavenie výšky pomocou posuvnej pásky
   vymeniteľná čelová potná páska 
  dodávaná bez skiel
  odklápací zorník

  E3008 SKLO DO SVÁŘECÍCH KUKEL - TMAVÉ
      SKLÁ DO ZVÁRACÍCH KUKIEL – TMAVÉ 
  E3006 SKLO DO SVÁŘECÍCH KUKEL - ČIRÉ
      SKLÁ DO ZVÁRACÍCH KUKIEL – ČÍRE 
  

   náhradní zorník do svářecích kukel 
   velikost 110 x 90 cm
   E3008 - tmavý, v čísle 7-14
  náhradný zorník do zváracích kukiel
   veľkosť 110 × 90 cm 
   E3008 – tmavý, číslo 7 – 14

E1050 SVÁŘECÍ šTÍT | ZVÁRACÍ šTÍT

E4100 BLUE EAGLE 

E2016 ZVÁRACIA KUKLA 5888

E3008 - tmavé  SKLA DO SVÁŘECÍCH KUKEL | SKLÁ DO ZVÁRACÍCH KUKIEL – TMAVÉ  

E3006 - čiré  SKLA DO SVÁŘECÍCH KUKEL | SKLÁ DO ZVÁRACÍCH KUKIEL – ČÍRE 



  E61003 šNůRKA | ŠNÚRKA

  vhodná pro všechny typy ochranných brýlí ARDON® s úzkými  
  straničkami

  materiál nylon
  vhodná pre všetky typy ochranných okuliarov ARDON® s úzkymi 

  rúčkami
  materiál nylon

  E61401 SÁČEK NA BRÝLE | VRECÚšKO NA OKULIARE 

  materiál mikrovlákno
  šňůrka na zavěšení a stahování
  rozměr 20 x 10 cm
  materiál mikrovlákno
  šnúrka na zavesenie a sťahovanie
  rozmer 20 × 10 cm

  E61410 ČISTÍCÍ HADŘÍK | ČISTIACA HANDRIČKA 

  čistící hadřík ARDON® na brýle
  rozměr 15 x 15 cm
  čistiaca handrička ARDON® na okuliare
  rozmer 15 × 15 cm

  E61402 POUZDRO NA BRÝLE | PUZDRO NA OKULIARE 

  zpevněné
  zesílený uzávěr chrání brýle před vnějším mechanickým  

  poškozením
  praktická karabinka umožňuje připevnění na opasek nebo na  

  jakékoli poutko
  vnitřní polstrování
  prostor pro náhradní zorníky
  spevnené
  zosilnený uzáver chráni okuliare pred vonkajším mechanickým  

  poškodením
  praktická karabínka umožňuje pripevnenie na opasok alebo  

  na akékoľvek pútko
  vnútorné polstrovanie
  priestor na náhradné zorníky

E61003 šNůRKA | šNÚRKA

E61401 SÁČEK NA BRÝLE | VRECÚšKO NA OKULIARE

E61410 ČISTÍCÍ HADŘÍK | ČISTIACA HANDRIČKA

E61402 POUZDRO NA BRÝLE | PUZDRO NA OKULIARE

OCHRANA ZRAKU | OCHRANA ZRAKU 27přÍsluŠENstvÍ | PRÍSLUŠENSTVO 



ARTIKL
ARTIKEL   

NÁZEV
NÁZOV

BARvA ZORNÍKŮ
FARBA ZORNÍKOV

MO
MO

PIKTOGRAMY 
PIKTOGRAMY

NASTAVITELNOST 
NASTAVITEľNOSť

STRANA
STRANA

FT F BT

E4012 V1011E ˅ ˅ str.4

E4036 V12-000 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.4

E4019 V3000 ˅ ˅ ˅ ˅ str.5

E4020 V2011 ˅ ˅ ˅ str.5

E4021 V2111 ˅ ˅ ˅ str.5

E4001 V10-000 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.6

E4002 V10-100 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.6

E4003 V10-200 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.6

E4023 V11-000 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.6

E4013 V4000 ˅ ˅ ˅ ˅ str.7

E4014 V5000 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.7

E4009 V9000 ˅ ˅ ˅ ˅ str.8

E4010 V9200 ˅ ˅ ˅ ˅ str.8

E4011 V9300 ˅ ˅ ˅ ˅ str.8

E4025 M2000 ˅ ˅ ˅ ˅ str.8

E4006 V7000 ˅ ˅ ˅ ˅ str.9

E4007 V7100 ˅ ˅ ˅ ˅ str.9

E4008 V7300 ˅ ˅ ˅ ˅ str.9

E4038 M4000 ˅ ˅ ˅ ˅ str.9

E4022 V6000 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.10

E4030 V6100 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.10

E4031 V6200 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.10

E4037 M3000 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.10

E4004 V8000 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.11

E4005 V8100 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.11

E4016 M1000 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.11

E4017 M1100 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.11

E4034 W3000 ˅ ˅ ˅ ˅ str.12

E4035 W3100 ˅ ˅ ˅ ˅ str.12

E4041 GLANCE ˅ ˅ ˅ ˅ str.12

E4024 G1000 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.13

E4040 G5000 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.13

E4039 G4000 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.13

E4018 G3011 ˅ ˅ ˅ ˅ str.14

E4015 G2011 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.14

E1165 PARALUX ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.14

E5002 SP1000 ˅ ˅ ˅ ˅ str.15

E5000 SOLAR PRO polarizační ˅ ˅ ˅ str.15

E5001 SOLAR PRO fotochro-
mat. ˅ ˅ ˅ str.15

E5003 XC ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.16

E5004 XC ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.16

E5008 A800 ˅ ˅ ˅ ˅ str.16

E5009 A800 ˅ ˅ ˅ ˅ str.16

E5006 PROTÉGÉ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.16

E5007 PROTÉGÉ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.16



  Čirý zorník chrání proti UV záření. | Číry zorník chráni proti UV žiareniu.    Žlutý zorník chrání proti UV záření, filtruje modrý díl světla z viditelného spektra a umožňu-
je více kontrastní vidění ve zhoršených světelných podmínkách.  | Žltý zorník chráni proti UV žiareniu, filtruje modrý diel svetla z viditeľného spektra a umožňuje viac kontrast-
né videnie v zhoršených svetelných podmienkach.  Kouřový zorník chrání proti UV záření, plní funkci protislunečního filtru při zachování dostatečného vnímání barev. |  
Dymový zorník chráni proti UV žiareniu, plní funkciu protislnečného filtra pri zachovaní dostatočného vnímania farieb.      Bronzový zorník chrání proti UV záření a modrému světlu, plní 
funkci protislunečního filtru. |  Bronzový zorník chráni proti UV žiareniu a modrému svetlu, plní funkciu protislnečného filtra.

   UV filtr | UV filter        nemlživá úprava | nerosiaca úprava        úprava proti poškrábání | úprava proti poškriabaniu         zorník s antireflexní vrstvou | zorník s antire-

flexnou vrstvou      rozstřik kapalin |  rozstrek kvapalín       velké částice prachu | veľké častice prachu        roztavený kov, horké pevné látky | roztavený kov, horúce pevné látky     

    nastavitelný sklon straniček  | nastavitelná délka straniček          nastavitelná délka straniček  | nastaviteľná dĺžka rúčok       ME/MR - mechanická odolnost  | mechanická odolnosť

ARTIKL
ARTIKEL   

NÁZEV
NÁZOV

BARvA ZORNÍKŮ
FARBA ZORNÍKOV   

MO
MO

PIKTOGRAMY 
PIKTOGRAMY

NASTAVITELNOST 
NASTAVITEľNOSť

STRANA
STRANA

FT F BT B S

E5010 V-MAXX ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.17

E5011 V-MAXX ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.17

E5012 V-MAXX ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.17

E5013 DURAMAX ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.17

E1159 2720 ˅ ˅ ˅ ˅ str.19

E3030/1 2721 ˅ ˅ ˅ ˅ str.19

E3030/2 2722 ˅ ˅ ˅ ˅ str.19

E3060 2740 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.19

E3061 2741 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.19

E3068 2742 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.19

E3062 2800 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.19

E3065 2810 ˅ ˅ ˅ str.19

E3067 2840 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.20

E3049 2841 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.20

E3051 2842 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.20

E3050 2844 zlatý ˅ ˅ ˅ str.20

E3056 2845 svařečský ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.20

E3048 2846 oranžový ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.20

E3066 2820 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.20

E3053 2821 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.20

E3054 2822 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.20

E1240 M.MINIMIZER svařečský ˅ str.21

E3069 2890 ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.21

E3070 2890A ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ str.21

E1055 BA22 ˅ ˅ ˅ str.22

E1057 B-E7 ˅ ˅ str.22

E1058 B-B19 ˅ ˅ str.23

E1054 B-B 40 ˅ ˅ ˅ ˅ str.23

E1062 B-B 40 ˅ ˅ ˅ ˅ str.23

E1063 SB-1 ˅ svařečský ˅ str.23



ad  1  | typ filtru | typ filtra           

2. UV filtr | UV filter    4. infračervený filtr | infračervený filter    5. sluneční filtr | slnečný filter     
6. sluneční filtr IR | slnečný filter IR 

ad  4  | optická třída 1 - permanentní nošení | optická trieda 1 – permanentné nosenie          

Optická třída 1 je určena pro dlouhodobé nošení, nejmenší přípustná odchylka je ±0,06 di-
optrie. Nejnižší optická třída se nedoporučuje pro dlouhodobé používání.  Obecně se doporu-
čuje, aby bylo v případě problémů s nošením vyzkoušeno více typů brýlí a z nich byla vybrána 
varianta, která bude uživateli vyhovovat nejvíce. 
Optická trieda 1 je určená na dlhodobé nosenie, najmenšia prípustná odchýlka je ±0,06 dioptrie.
Najnižšia optická trieda sa neodporúča na dlhodobé používanie. Všeobecne sa odporúča, aby 
bolo v prípade problémov s nosením vyskúšaných viac typov okuliarov a z nich bol vybraný  
variant, ktorý bude užívateľovi vyhovovať najviac.

ad  5  | mechanická odolnost | mechanická odolnosť 

S| zvýšená pevnost, max. rychlost 12 m/s
     zvýšená pevnosť, max. rýchlosť 12 m/s
F| náraz o nízké energii, max. rychlost 45 m/s
     náraz s nízkou energiou, max. rýchlosť 45 m/s
B| náraz o střední energií, max. rychlost 120 m/s
     náraz so strednou energiou, max. rýchlosť 120 m/s
A| náraz o velké energií, max. rychlost 190 m/s
      náraz s vysokou energiou, max. rýchlosť 190 m/s
FT| náraz o nízké energii při extrémních teplotách (-5°C až 55°C), max. rychlost 45 m/s
       náraz s nízkou energiou pri extrémnych teplotách (-5 °C až 55 °C), max. rýchlosť 45 m/s
BT| náraz o střední energii při extrémních teplotách (-5°C až 55°C), max. rychlost 120 m/s
       náraz so strednou energiou pri extrémnych teplotách (-5 °C až 55 °C), max. rýchlosť 120 m/s
AT| náraz o velké energii při extrémních teplotách (-5°C až 55°C), max. rychlost 190 m/s
       náraz s veľkou energiou pri extrémnych teplotách (-5 °C až 55 °C), max. rýchlosť 190 m/  

ad  6  | symbol pro původní nebo vyměněný zorník | symbol pre pôvodný alebo vymenený zorník 

ad  9  | norma | norma           

EN 166  Osobní prostředky k ochraně očí (všeobecné specifikace) | Osobné prostriedky na  
 ochranu očí (všeobecné špecifikácie) 
EN 170  Filtry proti ultrafialovému záření | Filtre proti ultrafialovému žiareniu  
EN 172  Protisluneční filtry pro profesionální použití | Protislnečné filtre na profesionálne  
 použitie 

ad  10   | vhodné pole použití | vhodné pole použitia 

3. tekuté kapky | tekuté kvapky   4. velké částice prachu (až do 5 µm) | veľké častice prachu (až 
do 5 μm)   5. plyn a jemný prach (méně než 5 µm) | plyn a jemný prach (menej než 5 μm)   9. 
roztavený kov a horké pevné látky (měly by odolat testu nárazem) | roztavený kov a horúce 
pevné látky (mali by odolať testu nárazom) 

ad  11  | mechanická odolnost | mechanická odolnosť  - viz. ad 5

321 4 5 6

2-1,2     A285681     1     FT   O

ZNAČENÍ stRANiČEK | OZNAČOvANiE RÚČOK 
číslo dovozce | číslo dovozcu            
označení typu | označenie typu 
norma | norma        
vhodné pole použití | vhodné pole použitia         
mechanická odolnost | mechanická odolnosť    
značka shody | značka zhody 

7

8

9

10

11

12

ZNAČENÍ ZORNÍKŮ | OZNAČOvANiE ZORNÍKOv 
typ filtru | typ filtra         
číslo odstínu | číslo odtieňa 
číslo dovozce | číslo dovozcu         
optická třída 1 - permanentní nošení | optická trieda 1 – permanentné nosenie         
mechanická odolnost | mechanická odolnosť          
symbol pro původní nebo vyměněný zorník | symbol pre pôvodný alebo  
vymenený zorník 

1

2

3

4

5

6

7
8

9 10

A285684     V10-000    

EN166   9    FT

11 12

O    původní zorník | pôvodný zorník 
       náhradní zorník | náhradný zorník 


