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TECHNICKÝ LIST 

SAPHIRE 

Ochranné brýle 

 

Objednávkové číslo: E4042 

 

 

Zorník:   kouřový 
Materiál- zorník:  high-tech, REVO povrstvení 
Materiál- rámeček: polykarbonát 

 

 

Exkluzivní ochranné brýle splňují nejvyšší nároky na atraktivní design a výjimečné 
optické vlastnosti. High-tech zorník je s antireflexním REVO povrstvením. 
Antireflexní vrstva minimalizuje námahu očí a redukuje odlesky světla, které se 
odráží od zadní plochy skel přímo do oka. REVO technologie, tj. vícevrstvý 
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 
nejvyššího komfortu. Tyto brýle jsou určené pro všechny outdoorové aktivity a pro 
řidiče. Kouřový zorník je odolný proti poškrábání a proti nárazu částic o nízké 
energii (až 45 m/s) a to i při extrémních teplotách (-5°C - +55°C). 
 
 
   Nastavitelná délka straniček  - NE 
 

 
   Nastavitelný sklon straniček  - NE 
 
 
   Nemlživý zorník    - NE 
 
 
   Úprava proti poškrábání   - ANO 
 
 
Zorník kouřový, 5-3.1 1 F O 
Typ filtru:   5 sluneční filtr 
Číslo odstínu:  3.1 kouřový 
Optická třída:  1 permanentní nošení 
 
Mechanická odolnost: F odolné nárazům částic o nízké energii 
Typ zorníku:   O původní zorník 
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Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující 
harmonizované normy: 
 
EN 166:2002 : Osobní prostředky na ochranu očí. Základní požadavky. 
OOP jednoduché konstrukce proti minimálním rizikům, jež mohou být včas a 
bezpečně uživatelem rozpoznána. 
EN 170:2002: Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry proti ultrafialovému záření - 
Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití. 
EN 172:2000: Osobní prostředky k ochraně očí – Protisluneční filtry pro profesionální 
použití.  
Samocertifikace byla provedena na základě technické dokumentace výrobku a 
praktických zkoušek ergonomických vlastností výrobku firmou Ardon Safety s.r.o., 
dne 30.5.2018, závěrečná zpráva výrobce č. TR180530-1. 
 

 

Počet kusů v kartonu: 300 ks 
Počet kusů v krabičce: 10 ks 
Dílčí balení:   1 ks 
Hmotnost kartonu:  17 kg 
Rozměr kartonu:  0,171 m3 

 

 

Výrobek se musí skladovat v obalu na suchém, čistém místě mimo přímé sluneční světlo při teplotách -
5°C až +55°C, při relativní vlhkosti do 90% a mimo zdrojů výparů benzinu a rozpouštědel. 
Doporučuje se čištění po každém použití. Čistěte při pokojové teplotě čistou látkou, navlhčenou slabě 
koncentrovaným roztokem vody a saponátu. K čištění nepoužívejte horkou vodu, benzín, 
odmašťovací tekutiny, organická rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky. 


