
Moderní design zorníku s nastavitelnými postranicemi se západkou

3M™ Ochranné brýle řady SecureFit™ 500 se vyznačují moderním designem zorníku 
s nastavitelnými postranicemi se západkou a technologií pro rozložení tlaku PDT (Pressure 
Diffusion Temple), aby vám lépe seděly. Tento nový model ve sportovním stylu vám kromě 
moderního tvaru zorníku nabízí i samonastavovací barevně sladěné postranice, široké spektrum 
odstínů zorníku a modely vyznačující se technologií ochrany proti zamlžování Scotchgard™.

Nastavitelné postranice se západkou
Umožňují uživateli nastavit zorník 
podle rysů obličeje a umístění brýlí.

3M™ Technologie rozložení tlaku postranic
Má drážkovaná žebra, která pohodlně 
vyrovnávají tlak. Postranice jsou ohebné 
a přizpůsobují se velikosti hlavy uživatele.

Elegantní atraktivní styl
Sportovní design s moderním 
tvarem zorníku a elegantním 
profilem ochranných brýlí, 
které lze dobře kombinovat 
s dalšími osobními ochrannými 
prostředky.

Polykarbonátový zorník
• Polykarbonátový zorník nabízí 

ochranu proti UV záření až do 400 nm.
• Splňuje požadavek na ochranu proti 

nárazu podle normy EN 166:2001.

3M™ Scotchgard™ Ochrana proti poškrábání a zamlžování
• Odolává déle než tradiční vrstvy proti zamlžování, vydrží 

až 25 omytí vodou (u vybraných modelů).
• Pomáhá zajistit dlouhodobou odolnost proti poškrábání 

(K) v náročných pracovních prostředích.
• Splňuje požadavky na ochranu proti zamlžování (N) podle 

normy EN 166:2001.

• Nastavitelná postranice se západkou 3M™ SecureFit™ 
Ochranných brýlí řady 500 je navržena tak, aby zlepšovala 
polohu brýlí, když je nosíte společně s filtračními polomaskami.

• 3M™ SecureFit™ Ochranné brýle řady 500 mají plochý a flexibilní 
design bočnice, takže se dobře kombinují s 3M™ Mušlovými 
chrániči sluchu.

Odnímatelná vložka 
s pěnovou výplní
Pomáhá chránit oči před prachem 
a nečistotami a poskytuje větší 
pohodlí a polstrování.

3M™  Ochranné brýle řady SecureFit™ 500



SF501ASP-BLK 
7100243979
Zorník: čirý, AS+ 
Barva obruby: černá

SF501AF-BLK 
7100244045
Zorník: čirý, AS/AF 
Barva obruby: černá

SF550ASP-GRN 
7100243978
Zorník: IR 5,0 šedý, AS+ 
Barva obruby: zelená a černá

SF530ASP-GRN 
7100243989
Zorník: IR 3,0 šedý, AS+ 
Barva obruby: zelená a černá

SF528SGAF-DGR 
7100244062
Zorník: světle hnědý, SGAF 
Barva obruby: olivově zelená

SF517ASP-GRN 
7100243977
Zorník: IR 1,7 šedý, AS+ 
Barva obruby: zelená a černá

SF509AF-BLK
7100243963
Zorník: zrcadlově 
stříbrný, AS/AF Barva 
obruby: černá

SF503SGAF-BLK 
7100243980
Zorník: žlutá, SGAF 
Barva obruby: černá

SF501SGAF-BLK-FM 
7100243964
Zorník: čirý, SGAF  
Barva obruby: černá 
s pěnovou vložkou

SF501SGAF-BLK 
7100243142
Zorník: čirý, SGAF  
Barva obruby: černá

SF501SGAF-GRN 
7100243971
Zorník: čirý, SGAF 
Barva obruby: zelená a černá

SF501SGAF-RED 
7100243934
Zorník: čirý, SGAF 
Barva obruby: čirá a červená

SF500-FOAM
7100243943
Náhradní pěnová vložka

Vyzkoušejte je – požádejte o vzorek na 3M.co.uk/SecureFit
VAROVÁNÍ: Tyto výrobky na ochranu očí a obličeje pomáhají poskytovat omezenou ochranu očí a obličeje. Nesprávné použití nebo nedodržení varování a pokynů pro 
uživatele může mít za následek vážný úraz včetně slepoty nebo smrti. O správném použití, výběru a využití proti letícím částicím, optickému záření anebo vystřikujícím 
látkám se poraďte se svým nadřízeným, přečtěte si pokyny pro uživatele a varování na obalu.

#3MScienceofSafety

SF505SGAF-DGR 
7100244022
Zorník: hnědý, SGAF 
Barva obruby: olivově zelená

SF502SGAF-BLK
7100244201
Zorník: šedý, SGAF 
Barva obruby: černá

SF507SGAF-BLK
7100243995
Zorník: šedý Indoor/
Outdoor, SGAF 
Barva obruby: černá

Divize ochrany zdraví a bezpečnosti při práci
3M Česko, spol. s r. o. 
Divize ochrany zdraví 
a bezpečnosti při práci 
V Parku 2343/24 
148 00 Praha 4 
Tel: +420 228 885 175 
www.3M.cz/OOPP

3M Česko spol. s r.o. 
V Parku 24  
148 00  Praha 4  
tel.: 1 800 320 500
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