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Ochelari cu un design unic ce satis-
fac cele mai mari exigente din
domeniul protectiei muncii si, în
acelasi timp, impun noi standarde
pentru industria materialelor sporti-
ve.

• Design unic ce satisface cele mai înalte 
standarde de sigurantã;

• Stabileste noi standarde în industria 
materialelor sportive;

• Senzatii unice la purtare;
• Mult mai multe puncte de contact decãt 

la ochelarii clasici si din acest motiv nu 
se produc iritiari ale pielii în zonele 
supuse presiunii de contact.

• Rãmân bine pozitionati pe cap chiar si 
în timpul desfãsurãrii de activitãti 
extreme/ pozitii dificile.

• În zona de contact cu fruntea sunt 
prevãzuti cu un element de tampon tip 
"Z" cu actiune dublã: absorbant de 
socuri si zonã de ventilatie;

• Lentile din policarbonat foarte rezistente
la impact;

• Lentile tratate pe ambele pãrti: la 
exterior protectie antizgâriere, iar la 
interior protectie permanentã anti-
aburire;

• Sistem simplu de reglare / schimbare a 
lentilelor;

• Protectie UV 100%, pânã la 400nm;
• Respectã cerintele normelor EN166 si 

EN170.
• Pot fi utilizati ca protectie împotriva sur-
selor de radiatii si razelor solare.

Modele:

• Clar: conform EN166 si EN170.
• Galben:  conform EN166 si EN170.

Creazã efect de contrast mãrit în conditii de iluminare slabã.
Pot fi utilizati pentru detectarea fisurilor întrucât sunt sensibili la lichide fluorescente.

• Gri:  conform EN166 si EN172.
Pot fi utilizati ca protectie împotriva strãlucirilor surselor de radiatii sau soarelui.
Este asiguratã perceptia asupra culorilor semnalelor luminoase.

Ochelari de 
protectie
SIRIUS

,

Denumire Model Art.-Nr. UA.
clar 899 102 200

Ochelari de protectie Sirius galben 899 102 201
gri 899 102 202 1
clar 899 102 210

Lentile de schimb galben 899 102 211
gri 899 102 212

• Husã protectie cu fermoar, carabinã
breloc si barete pentru purtare la centurã.
• Geometria specialã si curbura etuiului
garanteazã o adaptare perfectã si un
confort ridicat la purtare.
• Compartiment aditional pentru depozi-
tarea lentilelor de schimb.
• Ideal pentru utilizarea zilnicã la muncã,
sport sau diverse activitãti recreative.

Etui protectie 
pentru ochelari
Sirius

Art.-Nr. 899 102 203
U.A. 1


