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Ochranné brýle a průzory

Brýle s čirými skly jsou vhodné pro práci v interiérech. Zajišťují 
všeobecnou ochranu očí.

Aristo® Clear 0700 012 034

Aristo®, čiré UV

Ochranné brýle ESAB Aristo kombinují nejvyšší standardy bezpečnosti ochrany očí s vynikajícími 
vlastnostmi zajišťujícími pohodlí pro uživatele. Oči jsou optimálně chráněny při téměř všech činnostech. 

Brýle jsou vyrobené z polykarbonátu, který poskytuje ochranu proti nárazu. Obsahují filtr zabraňující 
prostupu UV a IR záření i viditelnému oslnění.

Řada ochranných brýlí Aristo kombinuje vysokou míru pohodlí a ochranu pro uživatele. Skla brýlí jsou 
opatřena vrstvou proti zamlžování a poškrábání. Nabízíme brýle s čirými a kouřovými skly, v nejvyšší 
optické třídě. Baleno v krabici z akrylátového plexiskla s molitanovou výstelkou.

    Tvrzené zorníky – delší životnost  
a zdravý zrak

    Ochranná vrstva proti zamlžení  
– bez zamlžování zorníků

    Lehký přilnavý rámeček 
– pohodlné a dobré vidění ze všech 
úhlů

    Optická třída 1 – žádné zkreslení/
dokonalá jasnost

   Šňůrka na krk

   Pružné a odolné

   Protiskluzový nosník

   Schváleno normou EN 166

   Nízká hmotnost 23g

Brýle s kouřovými skly jsou vhodné do prostředí s vysokou intenzitou 
světla.

Aristo®, Smoked 0700 012 035

Aristo®, kouřové UV

Prémiové ochranné brýle Aristo®



Ochranné brýle a průzory

Brýle s čirými skly jsou vhodné pro práci v interiérech. Zajišťují 
všeobecnou ochranu očí.

Warrior™ Clear , balení 12 ks 0700 012 030

Warrior™ čiré

Ochranné brýle Warrior™

Ochranné brýle ESAB Warrior™ kombinují nejvyšší standardy bezpečnosti ochrany očí s vynikajícími 
vlastnostmi zajišťujícími pohodlí pro uživatele. Oči jsou optimálně chráněny při všech operacích. 
Všechny brýle jsou vyrobené z polykarbonátu, který poskytuje ochranu proti nárazu. Obsahují filtr 
zabraňující prostupu UV a IR záření i viditelnému oslnění. Nabízíme je v několika konfiguracích, 
v nejvyšší optické třídě, s úpravou proti poškrábání. Baleno v krabici po 12 kusech.

Brýle s kouřovými skly jsou vhodné do prostředí s vysokou intenzitou 
světla.

Warrior™ Smoked, balení 12 ks  0700 012 031

Warrior™ kouřové

Brýle s jantarovými skly jsou vhodné zejména do prostředí s nízkou 
intenzitou světla.

Warrior™ Amber, balení 12 ks 0700 012 032

Warrior™ jantarové

Brýle DIN 5 obsahují nejenom ochranu s IR/UV filtrem, ale představují 
také ochranu při plynovém svařování či pájení. Vhodné pro pracovníky, 
pohybující se delší dobu v blízkosti svářečů a vysoké intenzitě světla.

Warrior™ Shade 5, balení 12 ks 0700 012 033

Warrior™ DIN 5

   Flexibilní a odolné

   Měkce pogumované nožičky 

   Odpovídá normě EN 166-F

   Protiskluzový nosník

   Velmi lehké - pouze 24 g

   Šňůrka na krk

   Dodáváno v krabici po 12 ks, Baleno jednotlivě, označno 
obj. číslem, popisem a barcodem (EAN)
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Ochranné brýle a průzory

Brýle s čirými skly jsou vhodné pro práci v interiérech. Zajišťují 
všeobecnou ochranu očí.

Ochranné brýle Eco, čiré, balení 12 ks 0700 012 017

Ochranné brýle ESAB Eco, čiré

Ochranné brýle ESAB Eco

Tyto modely se sportovním designem mohou být použity při vrtání, hoblování a práci s kovy. Mají stylový 
sportovní design, jsou lehké, pružné a zároveň odolné. Jsou vyrobeny z komfortních materiálů. v nabídce 
jsou tři různé typy skel. Všechna skla obsahují UV filtr, optická třída 2. Jsou certifikovány CE EN 166-F 
a splňují limity pro UV filtr, optická třída 2. Balení obsahuje 12 ks v krabici ESAB.

Brýle s kouřovými skly jsou vhodné do prostředí s vysokou intenzitou 
světla.

Ochranné brýle Eco, kouřové, balení 12 ks 0700 012 018

Ochranné brýle ESAB, kouřové

Brýle s jantarovými skly jsou vhodné zejména pro prostředí s nízkou 
intenzitou světla.

Ochranné brýle Eco, jantarové, balení 12 ks 0700 012 019

Ochranné brýle ESAB, jantarové


