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Uvod

3M, vodilni na svetu za osebno varovalno opremo, je ponosno, da 
je znamka Peltor™ del njegove ponudbe izdelkov. Nova ponudba 
izdelkov 3M™ za zaščito oči zagotavlja visoko kakovost očal, ki 
nudijo optimalno razmerje med udobjem, zaščito in obliko.

Naš cilj je izpolniti vaša pričakovanja z izjemnostjo, strokovnim 
znanjem, kakovostjo in prvovrstnimi storitvami. S svojo globalno 
tehnologijo, proizvodnjo in mrežo znanj ne razvijamo samo 
izdelkov, ki vašim zaposlenim pomagajo delati varno in udobno.

Napredna tehnika in tehnologija skupaj z visokim standardom 
kakovosti in inovativnosti nenehno razvijajoče se ponudbe izdelkov, 
ki jih stranke pričakujejo od 3M.

Vzemite svojo varnost osebno

Celostna zaščita
Naš cilj je boljša zaščita zaposlenih pri delu, doma in v življenju. Verjamemo, 

da sta zdravje in varnost najpomembnejša v vseh delovnih okoljih in da 

večje udobje izboljša zaščito delavca ter posledično poveča produktivnost 

in upoštevanje varnostnih predpisov. Poleg zaščite oseb pa stremimo tudi k 

varstvu okolja. Zato smo si zastavili cilj razviti in uporabljati varne izdelke, ki 

čim manj vplivajo na ljudi, okolje in delovni prostor.

Trajne inovacije
Naša prizadevanja zahtevajo odgovornost, uporabniško navdihnjene inovacije 

ter znanje in strokovnost, ki izvirajo iz globokega razumevanja potreb naših 

strank. 3M, vodilni in priznan na področju zaščite oči, nudi celostno linijo 

športnih očal ter zaščitnih mask in očal.

Sodelovanje
3M je več kot samo izdelki. Tesno sodelujemo z distributerji, varnostnimi 

strokovnjaki in podjetji za zaščito zaposlenih, ki so izpostavljeni nevarnim 

okoljem. S pisarnami po vsem svetu lahko 3M pomaga svojim strankam do 

uspeha povsod.
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Stil
in zaščita

OPIS PREVLEK
3M se ponaša z napredno tehnologijo izdelovanja prevlek, kar dokazuje patentirana prevleka 
DX. Številni izdelki so opremljeni z različnimi prevlekami.

Proti praskam (AS)
Prvovrstna večslojna prevleka zagotavlja izjemno odpornost proti praskam.

Proti rošenju (AF)
Ta prevleka zagotavlja zaščito leč pred rošenjem.

Proti praskam in proti rošenju (AS-AF)
Ta kombinacija prevlek nudi izjemno zaščito pred praskam in rošenjem.

DX
Vrhunska prevleka nudi izjemno zaščito pred rošenjem, praskami, statiko in kemikalijami.

Zrcalna prevleka
Posebna prevleka proti bleščanju sonca z zrcaljenjem škodljive svetlobe nudi zaščito pred 
praskami, svetlobo UV, sončno svetlobo in bleščanjem.

ASFERIČNA LEČA
Večina leč je zgrajena z uporabo sferičnih krivulj (odseki lika krogle), ki 
imajo enakomerno površino. Človeški obraz ima nepravilne krivulje, ki 
jim bolje sledi asferična (nesferična) krivulja.

BRIZGI TEKOČINE IN KAPLJANJE
Zračenje in pokritost ščitita uporabnika v primeru brizga ali pršenja 
nevarnih tekočin.

PRAH
Natančna zasnova zračenja preprečuje vdor velikih delcev prahu in 
uporabniku zagotavlja zaščito.

STALJENA KOVINA
Zasnova preprečuje vdor in oprijem staljene kovine.

VRTLJIVE KONICE
Nove vrtljive konice iz mehkega materiala držijo očala na svojem mestu 
v vseh situacijah.

OZNAKE

Stil
Stil je pomemben dejavnik, ko je treba prepričati uporabnika, da nosi osebno 

varovalno opremo (OVO). Pri liniji očal 3M lahko izbirate med vrsto modernih 

in elegantnih izdelkov.

Zaščita
Linijo zaščitnih očal Premium odlikuje najvišji optični razred. Številni izdelki 

imajo trajne prevleke proti praskam in rošenju. Večina zaščitnih očal in mask 

3M ima zanesljivo zaščito UV, vsa so bila odobrena za uporabo v skladu z 

direktivo EN166:2001 in imajo oznako CE.

Udobje
Številne naše izdelke je mogoče prilagajati in predeli, ki se dotikajo obraza, 

so iz mehkih materialov, da se očala bolje in udobneje prilagajajo različnim 

velikostim in oblikam obrazov.

Združljivost
Opremo za zaščito za oči je pogosto treba nositi skupaj z drugo zaščitno 

opremo, zato je pomembno, da sta opremi združljivi. Večino očal je mogoče 

uporabiti skupaj s 3M opremo za zaščito dihal in sluha. Združljivost z drugo 

OVO je odvisna od številnih spremenljivih dejavnikov, zato morata zaposleni 

in končni uporabnik izbrati primerno opremo glede na individualne potrebe.



Prevleka DX je edinstvena. Predstavlja vrhunsko 

kombinacijo: odporna je proti praskam, rošenju 

in statiki ter ščiti pred kemikalijami. To so štirje 

ključni razlogi, zakaj prevleka DX nudi celodnevno 

zaščito pred vsem navedenim.

Patentirani prevleki DX po učinkovitosti ni para. 

Rezultat so leče, ki ohranjajo svojo čistost in 

tako nudijo dolgotrajnejšo nujno zaščito za 

oči; prevleka DX proti rošenju ima neomejeno 

življenjsko dobo.

Našo ekskluzivno tehnologijo izdelovanja 

prevlek neprestano nadzorujemo, da zagotovimo 

optimalen učinek.

Zelo preprost preizkus vas bo prepričal o 

prednosti naše prevleke DX, ki smo jo sami 

razvili. Pripravite si skodelico zelo vročega čaja 

ali kave. Držite lečo nad paro. Če ste zelo hitri, 

boste mogoče opazili zelo tanek sloj, ki se bo hitro 

razširil po površini in nato izginil. Ta sloj je skoraj 

nemogoče opaziti. Ko sloj nastane, ne boste videli 

več nobene spremembe na leči. Je popolnoma 

prozoren in nudi odlično gledanje. Če boste dovolj 

dolgo držali leče nad paro, bodo celo kapljice 

začele kapljati s spodnjega roba.

kjer drugim spodleti
Deluje

Prevleka DX 

55
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Udobna
očala

2800

2802

2805

Očala so zasnovana tako, da lahko brez težav prekrijejo korekcijska očala 
večine uporabnikov. Nudijo izjemno kritje in vidno polje, skupaj z visoko 
stopnjo zaščite pred udarci. Nastavljiva dolžina ročajev (štiri dolžine) za 
optimalno udobje in prilagoditev. Prilagodljiva leča za enostavno namestitev 
in maksimalno udobje. Mehak in nizek zadnji del okvirja za udobje in za 
minimalno vplivanje na korekcijska očala.

Barva leče       Koda izdelka           Okvir            Leča                              Prevleka     Filter

2800
2802
2805

PC – prozorna
PC – rumenkasto rjava
PC – zatemnitev 5

UV
UV – modra svetloba
Varjenje (UV-IR)

AS
AS
AS

3M™ očala serije 2800



Comfort
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Prava očala, ki so udobna in odlično prekrijejo vsaka korekcijska očala. 
Očala OX 1000 so lahka in udobna, to je osnovna različica s standardnima 
ročajema in polikarbonatno lečo brez prevleke. Brez kovinskih delov 
(idealno za električarje).

OX 2000 ima nastavljiva ročaja (5 dolžin) in vrtljivi konici (odličen oprijem 
v vseh položajih). Ravno polikarbonatno steklo s premazom DX za odlično 
odpornost proti rošenju in kemikalijam.

Naravna izbira za vsakogar, ki nosi glušnike. Ravna nastavljiva ročaja očal 
OX 3000 nudita odlično združljivost z zaščito sluha Peltor™. Gumijasti 
konici proti zdrsu nudijo dodatno udobje.

17-5118-3040P PC – prozorna UVDX

17-5118-2040P PC – prozorna UVDX

17-5118-0000P PC – prozorna UV-

posebej zasnovano za glušnike Peltor™

Barva leče        Koda izdelka          Okvir            Leča                     Prevleka     Filter

Barva leče       Koda izdelka           Okvir            Lens                     Prevleka     Filter

Barva leče       Koda izdelka           Okvir            Leča                     Prevleka     Filter

3M™ OX 1000 očala

3M™ OX 3000 očala
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Klasična
očala

Očala TourGuard standardne velikosti so zasnovana tako, da prekrijejo 
praktično vsaka korekcijska očala. Bolj kompaktna manjša očala 
(41176-00000) so primerna za nošenje samostojno ali prek korekcijskih 
očal.

Ta lahka polikarbonatna zaščitna očala Visitor imajo ulito stransko zaščito in 
zaščito za obrvi, nosi pa se jih lahko samostojno ali prek korekcijskih očal. 71448-00001C PC – prozorna UV-

41170-00000
41176-00000

PC – prozorna
PC – prozorna

UV
UV

-
-

Barva leče       Koda izdelka           Okvir            Leča                     Prevleka     Filter

Barva leče       Koda izdelka           Okvir            Leča                     Prevleka     Filter

41170-00000

71448-00001C

3M™ Tour-Guard™ očala

3M™ Visitor očala



Premium
očala
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Hipoalergeni kovinski okvir z nastavljivim nosnim mostičem. 
Nastavljiva ročaja z gumijasto konico za dodatno udobje in 
prilagodljivost. Ploščata ročaja za nošenje pod čelado. Dvojna 
polikarbonatna nesredinska leča, globoko ukrivljena za izjemno 
pokritost oči in optimalno vidno polje.

71462-00001CP

71462-00002CP

71462-00003CP

71462-00001CP
71462-00002CP
71462-00003CP

PC – prozorna
PC – bronasta
PC – modra zrcalna

UV
Sončna – modra svetloba
Sončna – bleščanje – rumena

AS-AF
AS-AF
Zrcalna

Zaščitna očala Marcus Grönholm velikih dimenzij so enaka kot 
zgornja, le da so zasnovana za glave večjih velikosti. Na voljo 
s prozornima lečama, gibljivima ročajema z gumijasto konico 
in ploščatima ročajema; ukrivljena za izjemno pokritost oči in 
optimalno vidno polje. 

71462-00004CP PC – prozorna UVAS-AF

Barva leče       Koda izdelka           Okvir            Leča                           Prevleka     Filter

Barva leče       Koda izdelka           Okvir            Leča                     Prevleka       Filter

3M™ Marcus Grönholm™ očala

3M™ Marcus Grönholm™ očala
Večje dimenzije
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Premium
očala

Poliran kovinski okvir z dvema elegantnima 10-baznima nesredinskima 
lečama za optimalno pokritost oči in vidno polje. Udobna lopatičasta ročaja 
z mehkimi konicami za izjemno prilagajanje. Mehka nastavljiva nosnika za 
prilagoditev praktično vsem oblikam in velikostim.

71460-00001CP
71460-00002CP

PC – prozorna
PC – siva

UV
Sončna

AS-AF
AS-AF

71460-00002CP

71460-00001CP

Barva leče        Koda izdelka          Okvir            Leča                     Prevleka     Filter

3M™ Metaliks™ očala
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Hipoalergeni kovinski okvir z nosnim mostičem v obliki sedla. Nastavljiva 
ročaja z gumijasto konico za dodatno udobje in prilagodljivost. Dve 
decentralizirani polikarbonatni leči, močno ukrivljeni za izjemno pokritost oči 
in optimalno vidno polje.

71461-00001CP
71461-00002CP
71461-00003CP
71461-00004CP

PC – prozorna
PC – rumenkasto rjava
PC – modra zrcalna
PC – siva

UV
UV – modra svetloba
Bleščanje sonca
Sončna 

AS-AF
AS-AF
Zrcalna
AS-AF

71461-00003CP

71461-00002CP

71461-00001CP

Barva leče        Koda izdelka          Okvir            Leča                               Prevleka     Filter

71461-00004CP

3M™ Metaliks™ Sport očala
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Premium
očala

Visokozmogljiva zaščitna očala FUEL so izdelana iz najlona visoke gostote 
za odpornost proti udarcem in sukanju ter izjemno odpornost proti vročini. 
Uliti pomožni deli okvirja dodatno preprečujejo, da bi leča odpadla zaradi 
močnega udarca od spredaj. Sistem zračenja na nosnem mostičku in 
ročajih preprečuje rošenje.

71502-00001CP

71502-00002CP

71502-00003CP

Očala FUEL imajo priloženo torbico iz 
mikrovlaken za zaščito in po potrebi tudi 
čiščenje leče. Na voljo tudi kot dodatek
(izd. 26-6780-00P).

Zasnovana za nošenje pri delu, doma ali med rekreativnimi dejavnostmi na prostem.

· boljša odpornost proti praskam
· zrcaljenje visoke kakovosti
· izjemna zaščita UV

TROJNA ODSEVNA PREVLEKA

71502-00004CP

71502-00001CP
71502-00002CP
71502-00003CP
71502-00004CP

PC – zrcalna I/O
PC – modra zrcalna
PC – rdeča zrcalna
PC – bronasta

Bleščanje sonca
Bleščanje sonca
Bleščanje sonca
Sončna – modra svetloba

Zrcalna
Zrcalna
Zrcalna
AS-AF    

Barva leče        Koda izdelka          Okvir            Leča                           Prevleka     Filter

3M™ Fuel™ očala



Nov in edinstven dodatek liniji zaščitnih očal FUEL (sončna očala). To 
so prva zaščitna očala na evropskem trgu s temno sivimi polariziranimi 
lečami. 

Uporabniku to nudi optimalno udobje pri horizontalnem bleščanju in boljše 
zaznavanje kontrastov v svetlih okoljih. To je le dodatek k že preizkušeni 
odpornosti proti udarcem in zaščiti pred nevarnimi žarki UV.

71502-00005CP PC – polarizirana Bleščanje soncaAS-AF
Barva leče        Koda izdelka          Okvir            Leča                     Prevleka     Filter

13

Fuel™ Polarised očala
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Premium
očala

3M™ Force-3™ očala

Zaradi revolucionarnega koncepta izmenljivih leč ima Force-3 priložene 3 
komplete izmenljivih leč za izjemno vsestranskost. Popoln komplet vključuje 
eleganten, moden okvir z ročajema, ki sta odporna proti sukanju, leče, 
odporne proti udarcem, za izjemno varnost in trojno odsevno prevleko za 
izjemno zaščito UV in boljšo odpornost proti praskam.

Izbirate lahko med 3 izmenljivimi lečami: I/O (za zaprte prostore in odprte 
prostore), srebrna zrcalna z zaščito pred rošenjem, rdeča zrcalna z zaščito 
pred rošenjem. Priložena torbica iz mikrovlaken (za zaščito in čiščenje 
leče), nastavljiv trak za okoli glave in torbica za shranjevanje dveh parov 
izmenljivih leč.

71502-10000CP

srebrna zrcalna leča z zaščito pred rošenjem zrcalna leča I/O

71502-10000CP
71502-10000CP
71502-10000CP

PC – rdeča zrcalna     
PC – srebrna zrcalna
PC – zrcalna I/O    

Bleščanje sonca
Bleščanje sonca
Bleščanje sonca

Zrcalna    
Zrcalna 
Zrcalna

Dobavljivo z vsemi temi elementi

1. korak 2. korak 3. korak

Sistem za enostavno
zamenjavo leč: trije pari v enem kompletu

Barva leče       Koda izdelka           Okvir            Leča                           Prevleka        Filter



+1.50 
+2.00
+2.50

3M™ BX očala

3M™ BX Readers očala
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Elegantno oblikovana in popolnoma prilagodljiva očala BX so zasnovana 
za današnjo fleksibilno delovno silo. Mehki konici ročajev za večje 
udobje. Mehak univerzalni nosni mostiček. Nastavljiva dolžina ročajev z 
širokokotnim sistemom (3 koti za prilagoditev). Na voljo s prozornimi ali 
sivimi solarnimi lečami z zaščito pred rošenjem.

Očala BX z vstavljenimi bifokalnimi polikarbonatnimi lečami so na 
voljo s 3 vrednostmi dioptrije: +1,50; +2,00 in +2,50. Spodnji del 
leče z dioptrijo omogoča povečavo za branje ali natančna dela, 
poleg tega nudi odlično zaščito pred letečimi delci ali rošenjem 
(prevleka proti rošenju).

Barva leče      Koda izdelka         Ročaj         Tip leče            Prevleka     Filter

11380-00000P
11381-00000P

PC – prozorna
PC – siva

UV
Sončna

AS-AF
AS-AF

Lens power     Koda izdelka        Ročaj             Tip leče             Prevleka     Filter
11374-00000P
11375-00000P
11376-00000P

PC – prozorna
PC – prozorna
PC – prozorna

UV
UV
UV

AS-AF
AS-AF
AS-AF

predel brez 
dioptrije

predel s povečavo
(+1,50; +2,00 ali +2,50)

11380-00000P

11381-00000P

11374-00000P
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Premium
očala

3M™ Eagle™ očala

3M™ Eagle™ Near Vision očala

3M™ Eagle™ očala za varjenje

Očala Eagle s popolnoma prilagodljivima ročajema in prozornima 
polikarbonatnima lečama z enotno dioptrijo. Na voljo s 3 vrednostmi 
dioptrije: +1,50; +2,00 in +2,50. Standardna razdalja zenice je 64 mm. 
Povečevalni leči za delo z majhnimi detajli (natančno delo, nadzor 
kakovosti, delo z elektronskimi komponentami).

Polikarbonatna leča izniči žarke UV, zniža raven žarkov IR in zagotovi 
idealno udobje za oko z nadzorovanjem vidne svetlobe. Uporabna so v 
vseh situacijah, kjer žarki UV, IR ali vidna svetloba predstavljajo tveganje. 
Na voljo z zatemnitvijo od 1,7 (pomočnik varilca) do 7,0 (varjenje s plinom).

Lens power     Koda izdelka        Okvir             Leča                   Prevleka     Filter

04-3150-20P
04-3200-20P
04-3250-20P

PC – prozorna
PC – prozorna
PC – prozorna

AS
AS
AS

UV
UV
UV

+1.50
+2.00
+2.50

Z neprimerljivo učinkovitostjo so očala Eagle prva izbira pri zaščitnih očalih 
s standardnimi ali korekcijskimi lečami. Okvir iz prosojnega grilamida 
(plastika) z vgrajeno stransko zaščito nudi izjemno zaščito očesne 
votline. Širokokotna ročaja, ki sta nastavljiva tudi po dolžini (3 dolžine), 
zagotavljata idealno prilagoditev. Novi mehki vrtljivi konici nudita zanesljiv 
oprijem očal v vsaki situaciji.

01-3021-10P
01-3022-10P
02-3022-01P
04-3021-20P
04-3021-40P
04-3022-20P
04-3022-40P
02-3022-98P

CR39 – prozorna
CR39 – prozorna
Mineralna – prozorna
PC – prozorna
PC – prozorna
PC – prozorna
PC – prozorna
Mineralna – Neoprotec

-
-
-
UV
UV
UV
UV
Oranžno rumena

AS
AS
-
AS
DX
AS
DX
-

27-3024-01P
27-3024-03P
27-3024-05P
27-3024-07P

PC - 1,7
PC - 3,0
PC - 5,0
PC - 7,0

AS
AS
AS
AS

Varjenje (UV-IR)
Varjenje (UV-IR)
Varjenje (UV-IR)
Varjenje (UV-IR)

Barva leče       Koda izdelka          Okvir             Leča                             Prevleka     Filter

Barva leče       Koda izdelka           Okvir            Leča                     Prevleka     Filter



3M™ Eagle preklopni sistem za očala

3M™ Eagle Near Vision preklopni sistem za očala 

3M™ univerzalni preklopni sistem 

17

Preklopni sistem iz črnega grilamida, posebej razvit za okvirje Eagle. 
Preklop se enostavno pritrdi s pritrditvenim sistemom na mostiček okvirja. 06-3421-29

28-3421-01
28-3421-03
28-3421-05
28-3421-07

Mineralna – Neotherm
PC - 1.7
PC - 3.0
PC - 5.0
PC - 7.0

Rumena – IR
Varjenje (UV-IR)
Varjenje (UV-IR)
Varjenje (UV-IR)
Varjenje (UV-IR)

-
AS
AS
AS
AS

Preklopni sistem, ki ga je mogoče dodati katerim koli korekcijskim očalom. 
Vzmetni sistem dovoljuje nastavitev v 3 različne položaje. Preklop za leče je 
iz plastičnega materiala, da preprečuje praske na korekcijskih očalih.

22-5038-20
22-5038-25
28-5038-03
28-5038-05

PC – prozorna
PC – siva
PC - 3.0
PC - 5.0

UV
Sončna
Varjenje (UV-IR)
Varjenje (UV-IR)

AS
AS
AS
AS

Preklopni sistem za okvirje Eagle Near Vision. Na voljo s prozornimi 
polikarbonatnimi lečami s trdo prevleko in z enojno vrednostjo dioptrije 
+1,50; +2,00 ali +2,50. Povečevalne leče za delo z majhnimi elementi 
(natančno delo, nadzor kakovosti) ali za daljnovidne, ki morajo ostati 
zaščiteni med branjem v svojem delovnem okolju.

06-3150-20P
06-3200-20P
06-3250-20P

PC – prozorna
PC – prozorna
PC – prozorna

AS
AS
AS

Barva leče       Koda izdelka          Okvir             Leča                           Prevleka     Filter

Barva leče       Koda izdelka          Okvir             Leča                     Prevleka     Filter

Barva leče       Koda izdelka           Okvir            Leča                     Prevleka     Filter
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2751

2750

Premium
očala

3M™ očala serije 2750

Očala serije 2750 imajo privlačno in modno obliko ter s svojo zasnovo 
prispevajo k večji samozavesti uporabnika. Na voljo so s 2 različnimi 
lečami. 

Mehak, udoben in zračen nosni mostiček. Nastavljiva dolžina ročajev – 5 
dolžin za prilagoditev posamezniku. Združljiva s tankim nosnim mostičkom 
in ploščatima ročajema za boljšo združljivost z drugo OVO. Idealno 
združljiva z respiratorji 3M™ serije 9300 in serije 4000 ter s polmaskami 
3M™ serije 7500.

2750
2751

PC – prozorna
PC – siva

UV
Sončna

AS-AF
AS-AF

Barva leče       Koda izdelka           Okvir            Leča                     Prevleka     Filter



3M™ LED Light Vision™ očala

3M™ lučke za očala 
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Ta zaščitna očala so opremljena z nastavljivo izjemno svetlo lučko LED z 
dolgo življenjsko dobo baterije (več kot 50 ur). Priloženi sta 2 litijski bateriji 
CR2032, ki sta enostavni za polnjenje. Okvir ima gumijasta ročaja in 
nosnika za dodatno udobje. Polikarbonatna proti rošenju odporna leča ščiti 
pred svetlobo UV in udarci pri ekstremnih temperaturah.

Očala LED Light Vision omogočajo, da razsvetlite temno območjo, in pri 
tem ščitijo vaše oči in vam dajo proste roke za delo. Ta inovacija odpira 
nove možnosti za zaščito pri: električnih delih, popravilu avtov, vodovodni 
inštalaciji, mehanskih delih v temnem okolju in branju ponoči.

Očala LED Light Vision imajo priloženo torbico iz mikrovlaken za 
zaščito in po potrebi tudi čiščenje leče.

11356-00000P PC – prozorna UVAS-AF

Lučke za očala so nastavljive izjemno svetle lučke LED, ki jih je enostavno 
namestiti na vse okvire varnostnih očal. Priloženi sta 2 litijski bateriji 
CR2032, ki imata 50-urno življenjsko dobo in sta enostavni za polnjenje.

LUČKE ZA OČALA vam omogočajo, da razvetlite temno območje, ne da 
bi morali zamenjati svoja zaščitna ali korekcijska očala, tako da boste 
imeli še vedno zaščitene oči in proste roke za delo. Ta inovacija odpira 
nove možnosti za zaščito pri: električnih delih, popravilu avtov, vodovodni 
inštalaciji, mehanskih delih v temnem okolju in branju ponoči.

26-4000-00P

Barva leče        Koda izdelka          Okvir            Leča                     Prevleka     Filter

Koda izdelka:
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Udobna
očala

3M™ Maxim™ očala

3M™ Maxim™ očala za varjenje

Patentirana asferična leča za 180º čistega vida in izjemno pokritost oči. 
Zračni kanal prek leče za zmanjšanje rošenja. Prevleka DX za odpornost 
proti rošenju, praskam in kemikalijam. Mehak univerzalni nosni mostiček. 
Zaščita za obrvi z dvojnim vbrizgom za dodatno udobje in blaženje 
tresljajev. Nastavljiva dolžina ročajev s širokokotnim sistemom.

Varilni filter. Zaščita pred udarci, žarki UV, IR in vidno svetlobo. 
V skladu z evropskima standardoma EN166 in EN169. Uporaba: 
varjenje s plinom, spajkanje, rezanje s kisik-acetilenom. Prevleka 
DX in patentirana asferična leča.

13225-00000P
13226-00000P
13227-00000P
13228-00000P
13229-00000P

PC – prozorna
PC – bronasta
PC – zrcalna I/O
PC – rumenkasto rjava
PC – prozorna

UV
Sončna – modra svetloba
Bleščanje sonca
UV – modra svetloba
UV

DX
DX
Zrcalna 
DX
DX

13323-00000P
13324-00000P

PC - 3.0
PC - 5.0

Varjenje (UV-IR)
Varjenje (UV-IR)

DX
DX

13225-00000P

13224-00000P

Barva leče       Koda izdelka           Okvir            Leča                                Prevleka      Filter

Barva leče       Koda izdelka           Okvir            Leča                     Prevleka     Filter



3M™ Maxim™ Minimizer očala

3M™ RX vložek za očala serije Maxim™
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Edinstven filter nudi zaščito pred svetlobo UV in IR ter bleščanjem 
in omogoča dobro vidljivost (50 % prosojnost svetlobe) z idealnim 
prepoznavanjem barv. Primerna za pomočnika varilca in za 
varilsko okolje.

Kovinski korekcijski vložek s polovičnim okvirjem za očala Maxim 
in očala Maxim Ballistic. Pritrditev na nosni mostiček. Optimalna 
rešitev za prilagodljivost raznolikim nalogam. 

Pripne se na mesto med okvirjem in vrhnjo stranjo leče. Na voljo 
tudi s polikarbonatno lečo CR39. Koda izdelka = 40719-00000 (le 
korekcijski vložek, brez leč).

407-19-00000

13325-00000P PC – za zmanjšanje prosojnosti Varjenje (UV-IR)Zrcalna 
Barva leče        Koda izdelka           Okvir           Leča                                                Prevleka     Filter

Koda izdelka:
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Udobna
očala

3M™ Maxim™ Ballistic očala

3M™ Maxim™ Ballistic komplet

Poleg asferične leče in mehkega nastavljivega nosnega mostička ima ta 
specifičen model kratka in tanka ročaja s širokokotno nastavitvijo. Očala so 
zasnovana posebej za uporabo skupaj s čelado in/ali naušniki ter so bila 
preskušena po vojaškem preskusu Vo za udarec pri visoki hitrosti (standard 
MIL-STD 662 - udarec pri 198 m/s).

13296-00000
13297-00000
13298-00000
13299-00000

PC – prozorna
PC – bronasta
PC – zrcalna I/O
PC – rumenkasto rjava

UV
Sončna – modra svetloba
Bleščanje sonca
UV – modra svetloba

DX
DX
Zrcalna 
DX

Idealen komplet za osebje policije/vojske, javne uslužbence ali uporabnike 
v prostem času. V črni torbici so trije tipi filtrov: prozorni, bronasti in 
rumenkasto rjavi. Torbico je mogoče kupiti tudi posebej. Na voljo s tankima 
ročajema in nastavljivim trakom za okoli glave iz najlona (najmanjša izguba 
pridušitve ob uporabi z naušniki Peltor™).

Trak za okoli glave je možno kupiti tudi posebej (izd.: 16610-00000P), tako 
tudi trdo torbico (izd.: 12-0700-00PE).

13200-99999A PC – prozorna
PC – bronasta
PC – rumenkasto rjava

UV
Sončna – modra svetloba
UV – modra svetloba

DX
DX
DX

13297-00000

13296-00000

posebej zasnovano za glušnike Peltor™

Barva leče       Koda izdelka           Okvir            Leča                                Prevleka   Filter

Barva leče        Koda izdelka          Okvir            Leča                                Prevleka   Filter



13326-00000P PC – opečnate barve UV – zelena svetlobaDX

Barva leče       Koda izdelka           Okvir            Lens                             Prevleka     Filter

3M™ Maxim™ Ballistic Vermilion očala

3M™ Maxim™ Ballistic komplet za streljanje

3M™ Maxim™ Sport očala
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Sodobna, športna modna oblika z dvobarvnim okvirjem. Asferična leča s 
180º prostim zornim kotom in prevleko DX. Ročaja z dvojnim vbrizgavanjem 
za športni oprijem in zaščita za obrvi z mehko elastično blazinico za boljšo 
prilagodljivost in blažitev udarcev.

Tehnologija dvojnega vbrizgavanja DuoForm omogoča izdelavo izredno 
lahkega okvirja z zaščito za obrvi z elastično blazinico za večje udobje 
in sprejem energije. S to tehnologijo okvir presega standarde za udarce, 
vključno z vojaškim preskusom Vo za udarce pri visoki hitrosti (standard 
MIL-STD 662 - udarec pri 198 m/s).

Zaščita za obrvi iz dvojnega materiala nudi tudi izjemno zaščito pred 
nevarnimi materiali.

Tanka ročaja s športnim oprijemom, izdelana z uporabo tehnologije 
DuoForm, se prilagajata glavi za optimalno udobje z naušniki ali čelado ali 
brez njiju (ne dotikata se občutljivih delov ušesa).

13240-00000P PC – prozorna UVDX

Podobno kot Maxim Ballistic komplet je komplet za streljanje na voljo v 
trdi torbici z velkro paščkom, zaponko za pas in zatiči. Dodano ima še 
lečo opečnate barve, ki je posebej zasnovana za streljanje proti zelenim 
površinam.

13300-99999P PC – prozorna
PC – bronasta
PC – rumenkasto rjava
PC – opečnate barve

UV
Sončna – modra svetloba
UV – modra svetloba
UV – zelena svetloba

DX
DX
DX
DX

Barva leče        Koda izdelka          Okvir            Leča                                Prevleka    Filter

Barva leče        Koda izdelka          Okvir            Leča                     Prevleka     Filter
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Udobna
očala

3M™ Solus™ očala

Očala Solus z barvno poudarjenima ročajema in uličnim videzom z dvema 
lečama prinašajo prefinjenost in udobje med zaščitna očala. Čistost zasnove 
leč nudi uporabniku prost pogled in udobje kot nikoli doslej. Krivulja leče je 
bila izračunana tako, da optimizira prilagoditev, vidno polje in pokritost oči. Ob 
teh 29 g čistosti boste pozabili na svoja prejšnja zaščitna očala.

Pri očalih SOLUS priporočamo tudi novo modro lečo z rahlo odsevno 
zrcalno prevleko za blaženje naprezanja in utrujenosti oči, ki se pogosto 
pojavi v enobarvnih okoljih z rumeno osvetlitvijo. Idealno v delovnih okoljih, 
kjer pride do bleščanja zaradi močne svetlobe (zunanja dela, izdelovanje 
polprevodnikov, fotolitografija in podobne panoge, kjer je srednje visoka 
do visoka raven rumenih inkandescentnih/fluorescentnih luči ali osvetlitev 
z visokim in nizkim tlakom natrijevih hlapov). Odsevna zrcalna prevleka 
pomaga tudi pri odsevanju bleščanja, kar je izjemno udobno za oči.

SOLUS ima priloženo lastno torbico iz 
mikrovlaken za zaščito in po potrebi tudi 
čiščenje leče.

71505-00001CP
71505-00002CP
71505-00003CP
71505-00004CP
71505-00005CP
71505-00006CP
71505-00007CP
71505-00008CP
71505-00009CP

PC – prozorna
PC – prozorna
PC – bronasta
PC – rumenkasto rjava
PC - I/O
PC – rdeča zrcalna
PC – prozorna
PC – prozorna
PC – modra zrcalna

UV
UV
Sončna – modra svetloba
UV – modra svetloba
Bleščanje sonca
Bleščanje sonca
UV
UV
Sončna – bleščanje – rumena

AS
AS-AF
AS-AF
AS-AF
Zrcalna
Zrcalna
AS
AS-AF
Zrcalna

71505-00005CP

71505-00001CP

71505-00004CP

71505-00001CP

71505-00006CP

71505-00009CP

71505-00003CP

71505-00008CP

Barva leče        Koda izdelka          Okvir            Leča                              Prevleka        Filter



2845

2844 2841 2846 2842

3M™ očala serije 2840
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Z novo, edinstveno obliko so bila očala serije 2840 zasnovana z mislijo na 
udobje uporabnika in na uporabnost. Ročaja sta popolnoma prilagodljiva in 
nastavljiva po dolžini za optimalno namestitev. Mehko notranje oblazinjenje 
nudi še več udobja.

Očala serije 2840 imajo tudi vgrajeno zaščito za obrvi za dodatno varnost 
in vgrajeno močno polikarbonatno lečo s prevleko proti praskam in rošenju 
(razen 2844), na voljo pa so s šestimi različicami leče. 

Vgrajena zaščita za obrvi za dodatno varnost in nastavljiva dolžina ročajev 
(tri dolžine) za udobno in optimalno namestitev. Mehko notranje oblazinjenje 
za še več udobja in stabilnosti med nošenjem. Prilagodljiva leča omogoča 
individualno nastavitev in optimalno namestitev.

Idealno združljiva z respiratorji 3M™ serij 9300 in 4000 ter 3M™ 
polmaskami serije 7500.

2840
2841
2842
2844
2845
2846

PC – prozorna
PC – siva
PC – rumenkasto rjava
PC – zrcalna I/O
PC – zatemnitev 5
PC – oranžna

UV
Sončna
UV – modra svetloba
Bleščanje sonca
Varjenje (UV-IR)
UV – modra svetloba

AS-AF
AS-AF
AS-AF
Zrcalna
AS-AF
AS-AF

Barva leče        Koda izdelka          Okvir            Leča                               Prevleka      Filter

2840
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2742 2740

2741

Udobna
očala

3M™ očala serije 2740

Očala serije 2740 združujejo moderno obliko z mnogimi možnostmi 
prilagajanja, kar omogoča boljšo zaščito in udobje. Na voljo so s 3 različnimi 
lečami.

Elegantna in moderna oblika. Tečaji na ročajih omogočajo uporabniku 
nastavitev kota leče, kar nudi optimalno namestitev in udobje. Nastavljiva 
dolžina zaušnikov zagotavlja varno in udobno namestitev po meri 
posameznika. Mehki konici ročajev zmanjšajo pritisk, kar omogoča izjemno 
udobno nošenje.

2740
2741
2742

PC – prozorna
PC – siva
PC – rumenkasto rjava

UV
Sončna 
UV – modra svetloba

AS-AF
AS-AF
AS-AF

Barva leče        Koda izdelka          Okvir            Leča                                Prevleka         Filter



04-1021-0140N

04-1022-0245N

04-1023-0140N

3M™ QX1000 očala

3M™ QX2000 očala

3M™ QX3000 očala
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Ekonomična različica serije QX nudi izjemno zaščito z revolucionarno 
športno obliko. Pravo presenečenje pa je edinstveno udobje ob zaščiti pred 
udarci. “Presega standarde.”

04-1021-0140N
04-1021-0246N
04-1021-0245N

PC – prozorna
PC – rumenkasto rjava
PC – siva

UV
UV – modra svetloba
Sončna

DX
DX
DX

Zaščitna zasnova in izjemno udobje, ki ga ponuja QX 1000, in še dve 
edinstveni inovaciji: vrtljive konice zaušnikov in obrnljiv nosni mostiček 
(2 velikosti).

Barva leče         Koda izdelka          Ročaj             Tip leče                            Prevleka      Filter

04-1022-0140N
04-1022-0146N
04-1022-0245N

PC – prozorna
PC – rumenkasto rjava
PC – siva

UV
UV – modra svetloba
Sončna

DX
DX
DX

Očala QX 3000 so najbolj napredna v seriji QX zaradi prilagodljivega 
obrnljivega nosnega mostička in sistema “Strap” System™, najnovejšega 
dosežka v razvoju tehnologije.

04-1023-0140N
04-1023-0245N
04-1023-0246N

PC – prozorna
PC – siva
PC – rumenkasto rjava

UV
Sončna
UV – modra svetloba

DX
DX
DX

Barva leče       Koda izdelka           Okvir            Leča                               Prevleka      Filter

Barva leče        Koda izdelka          Okvir            Leča                                Prevleka          Filter
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14706-00000

14492-00000

Udobna
očala

3M™ Nassau™ Plus očala

3M™ Nassau™ Rave očala

Funkcionalna enodelna leča s stransko zaščito očal Nassau se zaskoči 
v preprosto zaščito za obrvi, ki ima prilagodljiva ročaja. Nassau Rave 
omogoča zračenje in širokokotno nastavljivost (kot).

14492-00000
14498-00000
14499-00000

PC – prozorna
PC – zatemnitev 3
PC – zatemnitev 5

UV
Varjenje (UV-IR)
Varjenje (UV-IR)

DX
DX
DX

14700-00000
14706-00000

PC – prozorna
PC – prozorna

UV
UV

DX
DX

Funkcionalna enodelna leča s stransko zaščito očal Nassau se zaskoči v 
preprosto zaščito za obrvi, ki ima prilagodljiva ročaja.

Barva leče        Koda izdelka          Okvir            Leča                     Prevleka     Filter

Barva leče        Koda izdelka          Okvir            Leča                       Prevleka        Filter



2821 2820

2822

3M™ očala serije 2820

Klasična
očala

29

Varnost z eleganco. Očala serije 2820 so zelo lahka z elegantno in 
moderno obliko ter ponujajo odlično pokritost in vidno polje. Na voljo so s 3 
različnimi lečami.

Tečaji na ročajih omogočajo uporabniku nastavitev kota leče, mehka 
prilagodljiva ročaja pa nudita še več udobja.

Dobro združljiva s 3M™ respiratorji serije 9300.

2820
2821
2822

PC – prozorna
PC – siva
PC – rumenkasto rjava

UV
Sončna 
UV – modra svetloba

AS-AF
AS-AF
AS-AF

Barva leče        Koda izdelka          Okvir            Leča                               Prevleka          Filter
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2720 2721

2722

Klasična
očala

3M™ očala serije 2720

2720
2721
2722

PC – prozorna
PC – siva
PC – rumenkasto rjava

UV
Sončna
UV – modra svetloba

AS-AF
AS-AF
AS-AF

Ekonomična zaščita in udobje. Klasična zaščitna očala serije 2720 so lahka in 
nudijo uporabniku visoko raven udobja skupaj z zanesljivo zaščito. Na voljo so 
s 3 različnimi lečami.

Lahka in udobna očala s stilsko in moderno obliko, združljiva z ozkim nosnim 
mostičkom in tankima zaušnikoma za lažjo združljivost z drugo OVO.

Dobro združljiva s 3M™ respiratorji serije 9300.

Barva leče        Koda izdelka          Okvir            Leča                                Prevleka        Filter



3M™ Tora™ očala
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Leče in ročaji v kombiniranih barvah poudarjajo sodoben eleganten videz. 
Bazna krivina leče 9D nudi odličen periferen vid in izjemno stransko zaščito 
(optični razred 1). Izjemno lahka z le 22 g. Zaradi trendovske oblike in izjemne 
prilagodljivosti očal TORA je ta linija zaščitnih očal znamke Peltor™ zelo 
priljubljena med mlajšimi uporabniki.

71501-00001CP

71501-00002CP

71501-00003CP

71501-00001CP
71501-00002CP
71501-00003CP

PC – prozorna
PC – bronasta
PC – rumenkasto rjava

UV
Sončna – modra svetloba
UV – modra svetloba

AS-AF
AS-AF
AS-AF

VSA očala TORA so dobavljiva z nastavljivim in lahko namestljivim 
trakom za okoli glave. Ta trak iz najlona je možno kupiti tudi posebej 
(izd. 90931-00000).

Barva leče        Koda izdelka          Okvir            Leča                                 Prevleka     Filter
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12-5117-1100

Zelo lahka očala serije 2810 združujejo bolj tradicionalen stil varnostnih 
očal z atraktivnim videzom. Tanka prilagodljiva ročaja z modernim videzom 
poudarjata stil in udobje ter nudita še boljšo združljivost z opremo za 
zaščito sluha.

Zelo lahka (21 g) in s tankima prilagodljivima ročajema.
Primerna za manjšo velikost obraza.
Dobro združljiva s 3M™ respiratorji serije 9300.

Očala KX združujejo moderno obliko in tehnologijo Hinge Clip™ 
za enostavno odpiranje in zapiranje ročajev. Idealna za začasne 
delavce ali obiskovalce. Na voljo brez prevleke ali s prevleko proti 
praskam/rošenju.

2810 PC – prozorna UV

17-5117-1040
17-5117-1100

PC – prozorna
PC – prozorna

UV
UV

DX

Barva leče        Koda izdelka          Okvir            Leča                     Prevleka        Filter

Barva leče        Koda izdelka          Okvir            Leča                     Prevleka     Filter

Klasična
očala

3M™ očala serije 2810

3M™ KX očala
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Nadočala  2890 odlikuje moderna ozka oblika, na voljo pa so v 
štirih različicah z acetatno ali polikarbonatno lečo in z zatesnjenim 
(2890S in 2890SA) ali posrednim zračenjem. Primerne za uporabo 
v različnih okoljih, kjer je potrebna prilagodljiva in udobna maska.

2890
2890A
2890S
2890SA

PC – prozorna
Acetat
PC – prozorna
Acetat

UV
UV
UV
UV

AS-AF
AF
AS-AF
AF

Barva leče        Koda izdelka             Leča                      Prevleka         Filter

3M™ 2890 nadočala

Udobna
nadočala
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Mehak kristalen PVC okvir s široko podporo po celem obrazu za dodatno 
udobje. Posebni reži na strani okvirja za namestitev ročajev korekcijskih 
očal. Aerodinamična oblika s cilindrično lečo za 180º vida brez motenj. 
Model je posebej zasnovan tako, da je združljiv s korekcijskimi očali, masko 
proti prahu ali dihalno polmasko. Posredni zračni sistem za preprečevanje 
rošenja, vdora tekočin in prahu. Različica brez zračenja pa nudi zaščito 
tudi pred plini in hlapi. Širok najlonski elastični trak (25 mm), ki je 
enostavno nastavljiv zahvaljujoč sistemu z zaponko in mehanizmu s zatiči 
za namestitev. Na voljo s polikarbonatom (mehansko delo) ali acetatom 
(nanašanje kemikalij).

Ta specifičen model je bil razvit posebej za barvanje, štukiranje, cementna 
dela ali brušenje. Temelji na tehnologiji, ki se uporablja pri profesionalnih 
dirkaških čeladah. Pri zamenljivih trakovih za gledanje je uporabljen sistem 
lepljivega prozornega poliestra, ki preprečuje razpršitev svetlobe in odpravlja 
motnje. Nadočala FAHRENHEIT T-N-Wear imajo priložena 2 trakova iz 
poliestra, ki jih je možno takoj odstraniti in preprosto zamenjati. Nadočala 
za večkratno uporabo ima elastičen trak za okoli glave iz neoprena in 
proti rošenju odporno acetatno lečo za izjemno odpornost proti vročini, 
kemikalijam in praskam. Zamenljivi trakovi so na voljo v paketih po 10 kosov.
Priložena torbica iz mikrovlaken.

FAHRENHEIT T-N-WEAR

71360-00003 UV

Barva 
leče

Koda 
izdelka

Trak za 
okoli glave

Zračenje Leča Prevleka Filter

Neopren Posredno Acetat AS-AFZamenljivi trakovi:
71360-00006, paket 10 trakov T-N-Wear iz poliestra za zaščito leče za nadočala 
FAHRENHEIT T-N-Wear

71360-00001
71360-00002
71360-00005

UV
UV
UV

Barva 
leče

Koda 
izdelka

Trak za 
okoli glave

Zračenje Leča Prevleka Filter

Najlon
Najlon
Neopren

Posredno
Posredno
Brez zračenja

PC – prozorna
PC – prozorna
Acetat

AS-AF
AS
AS-AF

71360-00004 UVNajlon Posredno PC – prozorna AS-AF

FAHRENHEIT S PENO

Nadočala so posebej zasnovana tako, da so združljiva s čelado Peltor™ 
G3000. Nastavljiv najlonski trak za okoli glave se pritrdi na prvo luknjico 
v ogrodju čelade. Nadočala je možno namestiti tudi na vrh čelade, ko ni 
v uporabi. Proti rošenju odporna acetatna leča in pena za zaprtje celice 
za dodatno udobje in boljšo higieno. Ne absorbira vlage, prahu ali brizgov 
kemikalij kot standardna pena.

Vsi modeli imajo priloženo lastno 
torbico iz mikrovlaken za zaščito
in po potrebi tudi čiščenje leče. 71360-00007 UV

Barva 
leče

Koda 
izdelka

Trak za 
okoli glave

Zračenje Leča Prevleka Filter

Najlon Brez zračenja Acetat AS-AF

Udobna
nadočala

3M™ Fahrenheit™ nadočala

3M™ Fahrenheit nadočala za čelado Peltor™

3M™ Fahrenheit™ T-N-Wear nadočala



15-0002-00

15-0012-00

15-0014-02
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Izjemno udobje, zaščita in vidno polje: te tri lastnosti so model Flyer 
napravile za merilo v njegovi kategoriji. Široka izbira različnih možnosti, 
kot so pena za udobje in trije tipi leče, omogoča nadočalom zelo široko 
uporabo.

15-0002-00
15-0003-00

Acetat
PC – prozorna

AF
AF

15-0012-00
15-0013-40

Acetat
PC – prozorna

AF
AF

15-0014-02 Proprionate AF

FLYER BREZ PENE

FLYER S PENO

Barva leče        Koda izdelka           Okvir           Leča                     Prevleka          

Barva leče        Koda izdelka           Okvir           Leča                     Prevleka  

Barva leče        Koda izdelka           Okvir           Leča                     Prevleka       

3M™ Flyer™ nadočala



36



3M™ Modul-R nadočala

Udobna
nadočala

3M™ Modul-R polovični vizir
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Polikarbonatni polovični vizir z nastavljivim sistemom zračenja (zaprt ali 
odprt položaj). Zelo enostaven sistem namestitve z zaponkami. Nudi zaščito 
celotnega obraza pred tekočinami (spiranje pod tlakom ali barvanje), 
kemikalijami ter prahom (težka mehanična dela) in udarci tudi pri zelo nizkih 
temperaturah. Se lahko nosi tudi skupaj z respiratorjem proti prahu.

71361-00003CP Neposredno, 
Brez zračenja

PC – prozorna

Zelo lahka nizkoprofina nadočala z ogrodjem iz TPE (termoplastični 
elastomer) nudijo izjemno udobje in neprekašano zaščito pred udarci, 
prahom in brizgi kemikalij. TPE je material, ki se uporablja za nekatere 
dihalne maske zaradi svoje mehkobe ob izjemni odpornosti proti 
temperaturi in kemičnim izdelkom. Visokokakovostni sistem zračenja reši 
težave z rošenjem, pri tem pa preprečuje vdor tekočin ali prahu. Najlonski 
trak za okoli glave je nastavljiv in zahvaljujoč sistemu z zaponkami lahko 
uporabnik namesti nadočala na čelado.

Polikarbonatna leča s prevleko proti praskam in rošenju nudi jasno vidno 
polje, zahvaljujoč zelo zakrivljeni obliki. Nizkoprofilna zasnova uporabniku 
dovoljuje združljivost nadočal MODUL-R z masko proti prahu, polmasko in 
korekcijskimi očali. Na voljo so tudi nadomestne leče in polovični vizir za 
zaščito celotnega obraza.

71361-00001CP UV

Barva leče Koda 
izdelka

Trak za 
okoli glave

Zračenje Lens Prevleka Filter

Najlon Posredno PC – prozorna DX

71361-00002CP UVPC – prozorna DX

Nadomestne leče za nadočala MODUL-R

Barva leče Koda izdelka Leča Prevleka Filter

Barva leče Koda izdelka Zračenje Leča 
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Dobra vsestranska naočala, ki nudijo zaščito pred brizgi tekočin in prahom.

Nadočala serije 4700 ima neposredno zračenje za udobno hlajenje, ob tem 
pa nudi najvišjo raven zaščite pred udarci.

71347-00001C
71347-00004C

Barva leče Koda izdelka Leča Prevleka Filter

PC – prozorna
PC – prozorna

AS
AF -

71359-00000

Barva leče Koda izdelka Leča Prevleka Filter

PC – prozorna AS -

71397-00001C

Klasična 
nadočala

3M™ nadočala serije 4700

3M™ nadočala serije 4800
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Revolucionaren zaščitni okvir, pri katerem lahko v nekaj sekundah 
zamenjamo ročaja za trak za okoli glave. Zahvaljujoč hitremu in 
enostavnemu sistemu lahko tanka ročaja zamenjate s širokim elastičnim 
trakom za zanesljiv oprijem. Trak za okoli glave nudi uporabo teh 
nizkoprofilnih očal skupaj z glušniki, brez poslabšanja slabljenja zvoka. 
Napredna oblika z dvema lečama, ki ima prvič v industriji tudi zračno 
zatesnitev za izjemno udobje in dobro blaženje udarcev. Zasnovan je bil 
sistem zračenja za odvajanje toplote in preprečevanje rošenja.

71504-00002CP

Barva 
leče

Koda 
izdelka

Leča Prevleka Filter

PC – prozorna AS-AF UV Udarec

Zaščita

Menjava traku za okoli glave in zaušnikov je hitra in enostavna. 

Popoln paket vključuje trdo torbico, hibridna očala s prozorno, proti rošenju 
odporno lečo, 1 par nadomestnih ročajev, 1 črna torbica iz mikrovlaken, 
1 par rumenkasto rjavih, proti rošenju odpornih leč in 1 par sivih, proti 
rošenju odpornih leč. Enostaven sistem za zamenjavo leč. Odličen paket za 
notranja in zunanja okolja.

71504-00001C

Barva leče Koda izdelka Leča

Prozorna PC
Rumenkasto rjava PC
Siva PC

Na voljo tudi kot različica s korekcijskimi lečami. Za več 
podrobnosti glejte našo brošuro s korekcijskimi lečami.

Priložena torbica iz mikrovlaken.

3M™ Maxim™ 2x2 Air Seal nadočala

Posebne
nadočala

3M™ Maxim™ 2x2 Air Seal
Paket z dodatki
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Zelo lahka nizkoprofilna oblika Maxim Hybrid nudi enako zaščito kot 
nadočala. Ta novi izdelek nudi izjemno udobje in nenadkriljivo zaščito pred 
kapljanjem tekočine in mehanskimi nevarnostmi.

Visokokakovostni sistem zračenja reši težave z rošenjem, pri tem pa 
preprečuje vdor tekočin ali prahu. Udoben najlonski trak za okoli glave je 
nastavljiv, zahvaljujoč sistemu z zaponkami, ki je enostaven za uporabo in 
nudi zanesljiv oprijem.

Polikarbonatna leča s prevleko proti praskam in rošenju nudi jasno vidno 
polje, zahvaljujoč zelo zakrivljeni obliki, kar omogoča široko vidno polje, in 
je pred vsemi drugimi podobnimi izdelki na trgu.

Maxim Hybrid očala so se izkazala s temi lastnostmi pri ekstremnih 
temperaturah, tako so idealna za različna delovna okolja.

Takšna delovna okolja lahko vključujejo delo z mehanskimi nevarnostmi, na 
primer zakovičenje, brušenje, rezanje kamnov, vrtanje itn. Prav tako nudijo 
zaščito pred kemikalijami in udarci v težkih razmerah.

13330-00000P

Barva leče Koda izdelka Leča Prevleka Filter

PC – prozorna DX -

Nadomestna leča za Maxim Hybrid:

13330-10000P

Barva leče Koda izdelka Leča Prevleka Filter

PC – prozorna DX -

Posebne
nadočala

3M™ Maxim™ Hybrid nadočala
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26-6710-00P

Priročni in namestljivi na vsaka očala. Omogočajo, da imamo očala 
vedno pri roki, če jih obesimo okoli vratu.

Koda izdelka  Naziv
16610-00000P Nastavljiv trak za glavo iz najlona za Maxim in Maxim Ballistic.
90931-00000 Trak iz najlona z nastavljivim sistemom z drsnikom.
90933-00000 Nastavljiv trak z zaponko za ročaje z vrtljivimi konicami
 (Eagle, OX 2000).
90943-00000 Paket univerzalnih trakov za očala (6 kosov).

12-0700-00PE

12-0300-00P 12-0600-00P

12-0200-00P 12-0212-00P

12-0500-00P

Koda izdelka  Naziv
26-2000-00P Paket 500 robčkov za čiščenje leče.
26-6710-00P Črna krpica za čiščenje leče iz mikrovlaken.

Dispenzer robčkov, ki vsebuje 500 zapečatenih vrečk. Vsak robček je 
impregniran s čistilnim sredstvom proti rošenju in statiki, ki se hitro posuši.

Krpica iz poliestra/poliamida, narejena iz zelo gostih 
mikrofilamentov.
Pranje pri 40º. Velikost 17.5 x 17.5 cm.

26-2000-00P

90933 - 0000090931 - 00000 90943-0000016610-00000P

26-6800-00P26-6780-00P 

Čiščenje

Dodatki za
Peltor™ očala

Trakovi

Torbice
Koda izdelka  Naziv
12-0200-00P Velika trda torbica z zaklopcem in zanko za pas.
12-0212-00P Ozka črna torbica z zaponko za pas.
12-0300-00P Trda plastična torbica z obloženo notranjostjo. 
12-0500-00P Poltrda torbica z zanko za pas in zaponko.
12-0600-00P Mehka torbica z zadrgo, zanko za pas in zaponko.
12-0700-00PE Torbica z zanko za pas za balistični komplet Maxim (3 leče).
26-6780-00P  Mehka torbica za očala iz mikrovlaken (11x19 cm), primerna za 
 čiščenje leče.
26-6800-00P Mehka torbica iz mikrovlaken z zaponko za masko (15x23 cm), 
 primerna za čiščenje leče.
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standardni trak za okoli 
vratu 

trak za okoli vratu Premium

krpice proti rošenju

torbica za očala mehka torbica za očala

torbica za masko

Dodatki za
3M™ očala

Čiščenje

Trakovi

Torbice



trak za okoli vratu Premium

mehka torbica za očala
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Zenica

Roženica

Šarenica

Veznica

Leča

Rumena pega

Krvna žila

Steklovina

Spodnja prema 
mišica

Vidni kanal

Vidni živec

Beločnica

Mrežnica

Očesna vodica

Spodnja prema 
mišica

· Roženica: je v neposrednem stiku z zunanjim okoljem, ima 
pomembno vlogo pri prenosu svetlobnih žarkov. Je zgradba z 
največjo občutljivostjo tipa v človeškem telesu.
· Zenica: (nadzira svetlobo) leži v šarenici, deluje kot zaslonka pri 
fotoaparatu. Njen premer se spreminja glede na jakost svetlobe.
· Leča omogoča fokusiranje (gledanje blizu ali daleč) s pomočjo 
mišic, ki jo uravnavajo. Z leti te mišice izgubijo moč in povzročijo 
starovidnost (presbiopija). Leča lahko zaradi izpostavljenosti žarkom 
IR (infrardečim) in UV (ultravijoličnim) postane motna, kar povzroči 
izgubo vida (očesna mrena).
· Mrežnica: kjer vsi svetlobni žarki konvergirajo, prenesejo vse 
informacije po vidnem živcu do možganov, ki ustvarijo sliko. Ožgane 
celice mrežice so za vedno izgubljene, kar povzroči nepopravljivo 
izgubo vida.

Industrijske nevarnosti za oči:
· Mehanske nevarnosti: prah, udarci, trdni delci.
· Termalne nevarnosti: vroča tekočina, stopljena kovina, 
plameni.
· Kemične ali biološke nevarnosti: kisline, 
raztopila, lužnine, okužena kri.
· Nevarnosti sevanja: ultravijolična, infrardeča, 
vidna svetloba, laser.
· Električne nevarnosti: neposreden stik, 
električni lok s kratkim stikom.

Dejstva o poškodbah oči:
Vsak dan po celem svetu več kot 600 
delavcev utrpi poškodbo očesa enostavno 
zato, ker ne nosijo zaščite oči.
Vir: Urad za statistiko delovne sile ZDA

ULTRAVIJOLIČNI SPEKTER VIDNI SPEKTER NEVIDNI SPEKTER - INFRARDEČI
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UVC UVB U.V.A VIJOLIČNA INDIGO MODRA ZELENA RUMENA RDEČA BLIŽNJA IR SREDNJA IR

ROŽENICA
KONJUNKTIVITIS
DELNA SLEPOTA

LEČA

MREŽNICA

 UVC
100 DO 280 NM

KONJUNKTIVITIS 
DELNA SLEPOTA

UVB
280 DO 315 NM

UVA
315 DO 380 NM

MODRA SVETLOBA
380 DO 480 NM

VIDNA SVETLOBA
380 DO 780 NM

BLIŽNJA IR
780 DO 1400 NM

SREDNJA IR
1400 DO 2000 NM

KONJUNKTIVITIS 
DELNA SLEPOTA

OČESNA MRENA
PREHITRO STARANJE

OČESNA MRENA
PREHITRO STARANJE OČESNA MRENA OČESNA MRENA

DELNA SLEPOTA

RETINITIS
PIGMENTOZA
SLEPOTA

TEŽAVE Z VIDOM
PREKINJEN VID

FOTORETINITIS
DELNA SLEPOTA

Tehnični
podatki

Človeško oko:
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PROZORNA
POLIKARBONATNA LEČA

• izjemna optična kakovost (razred 1)

• zaščita pred udarci in svetlobo UV

• uporaba: mehanska dela

  (dobri pogoji vidljivosti)

• v skladu z evropskima standardoma

  EN166 in EN170

• prepustnost vidne svetlobe = 92 %

• oznaka leče EN: 2C-1,2 . AOS 1 . FT

PROZORNA CR39
IN MINERALNA LEČA

• izjemna optična kakovost (razred 1)

• dobra zaščita pred praskami in kemikalijami

• ne ščiti pred svetlobo UV

• uporaba: Kemični laboratorij

• v skladu z evropskim standardom EN166

• prepustnost vidne svetlobe = 92 %

• oznaka leče EN:

 AOS 1 . S

PROZORNA LEČA

92%92%

LEČE ZA VISOK KONTRAST

RUMENKASTO RJAVA PC LEČA

• izjemna optična kakovost (razred 1)

• zaščita pred udarci, svetlobo UV in modro 

  svetlobo (480 nm)

• boljši kontrast pri pogojih s slabo svetlobo

• uporaba: ogled površine, delo pri svetlobi UV, 

  streljanje, mehansko delo

• v skladu z evropskima standardoma

  EN166 in EN170

• prepustnost vidne svetlobe = 94 %

• oznaka leče EN: 2C-1,2 . AOS 1 . FT

ORANŽNA PC LEČA

• izjemna optična kakovost (razred 1)

• zaščita pred udarci, svetlobo UV in 

  modro svetlobo (480 nm)

• izboljša kontrast in izostri vid, laži 

  utrujenost oči

• uporaba: ogled površine, zdravljenje, 

  mehansko delo

• v skladu z evropskima standardoma 

  EN166 in EN170

• prepustnost vidne svetlobe = 50 %

• oznaka leče EN: 2-1,7 . AOS 1 . FT

94% 50%

SONČNE LEČE

NOTRANJE-ZUNANJE
PC LEČE (I/O)

• izjemna optična kakovost (razred 1)

• zaščita pred udarci, svetlobo UV in bleščanjem

• tako za sončne pogoje kot za pogoje s slabo

  svetlobo (zrcalna prevleka na zunanji strani 

  leče omogoča čisto lečo, istočasno pa odbija 

  svetlobo, namesto da bi jo absorbirala)

• uporaba: viličar, mehansko delo

  (znotraj / zunaj)

• v skladu z evropskima standardoma

  EN166 in EN172

• prepustnost vidne svetlobe = 55 %

• oznaka leče EN: 5-1,7 . AOS 1 . FT

BRONASTA PC LEČA

• izjemna optična kakovost (razred 1)

• zaščita pred udarci, svetlobo UV, vidno in 

  modro svetlobo (480 nm)

• za sončno svetlobo in bleščanje

  (dobro prepoznavanje barv)

• uporaba: zunanje delo, mehansko

  delo z bleščanjem

• v skladu z evropskima standardoma

  EN166 in EN172

• propustnost vidne svetlobe = 20 % (bronasta) – 

  16 % (temno bronasta)

• oznaka leče EN: 5-2,5 . AOS 1 . FT (bronasta)

  5-3,1 . AOS 1 . FT (temno bronasta)

MODRA LEČA

• izjemna optična kakovost (razred 1)

• zaščita pred udarci, svetlobo UV in močno

  svetlobo

• odpravi bleščanje, blaži naprezanje in

  utrujenost oči, ki se pogosto pojavi v 

  enobarvnih okoljih z rumeno osvetlitvijo

• uporaba: zunanje delo, izdelava polprevodnikov,

  fotolitografija in podobne industrije, kjer je so 

  rumene inkandescentne/fluorescentne luči ali 

  osvetlitev z visokim in nizkim tlakom natrijevih 

  hlapov

• v skladu z evropskima standardoma

  EN166 in EN172

• prepustnost vidne svetlobe = 16 %

• oznaka leče EN: 5-3,1 . AOS 1 . FT

SREBRNA, RDEČA IN MODRA ZR-
CALNA TER SIVA PC LEČA

• izjemna optična kakovost (razred 1)

• zaščita pred udarci, praskami, sončno svetlobo 

  UV in bleščanjem z odsevanjem nevarnih 

  žarkov

• za sončno svetlobo in bleščanje

  (dobro prepoznavanje barv)

• uporaba: zunanje delo, mehansko

  delo z bleščanjem, rekreativne dejavnosti 

  (kolesarjenje itn …)

• v skladu z evropskima standardoma

  EN166 in EN172

• propustnost vidne svetlobe = 13 % (srebrna) –

  17 % (rdeča) – 13 % (modra) – 22 % (siva)

• oznaka leče EN:

20%55%

22%13% 13%17%16%

PC LEČA Z IR ZATEMNITVIJO
1.7, 3.0, 5.0 IN 7.0

• izjemna optična kakovost (razred 1)

• zaščita pred udarci, svetlobo UV, IR in vidno svetlobo

• uporaba: varjenje

1,7 = pomočnik varilca

3,0 = spajkanje, rezanje

5,0 = varjenje s plinom, spajkanje,

7,0 = varjenje s plinom, spajkanje, rezanje s

         kisikom-acetilenom

• v skladu z evropskima standardoma

  EN166 in EN169

• propustnost vidne svetlobe = zatemnjenost 1,7 =

  54 %/zatemnjenost 3,0 = 15 %

  zatemnjenost 5,0 = 2 %/zatemnjenost 7,0 = 1 %

• oznaka leče EN: 1.7 / 3 / 5 / 7 . AOS 1 . F

PC LEČE ZA ZMANJŠANJE
PROSOJNOSTI

• izjemna optična kakovost (razred 1)

• zaščita pred udarci, svetlobo UV, vidno in šibko 

  svetlobo IR

• nudi zaščito pred svetlobo UV in IR, pri tem pa 

  ohranja dobro vidljivost (pomaga izboljšati

  prepoznavanje barv v primerjavi z zeleno 

  zatemnitvijo)

• uporaba: pomočnik varilca (preprečuje opekline od 

  varjenja), steklarsko delo (polnjenje)

• v skladu z evropskima standardoma

  EN166 in EN172

• prepustnost vidne svetlobe = 50 % 

• oznaka leče EN: 6-1,7 . AOS 1 . FT

54% 50%

LEČA ZA VARJENJE

TEHNIČNA LEČA

TEMNO MODRA KOBALTOVA 
MINERALNA LEČA NEOTERM

• izjemna optična kakovost (razred 1)

• zaščita pred IR in rumeno-oranžnim 

  sevanjem

• absorbira rumeno-oranžno bravo, kar 

  omogoča nadzor talilne temperature za 

  preoblikovanje kovin

• uporaba: kovinska dela (nadzor taljenja), 

  steklarska dela (talilna dela)

• v skladu z evropskima standardoma

  EN166 in EN171

• prepustnost vidne svetlobe = 1 %

SVETLO MODRA MINERALNA
LEČA NEOPROTEC

• izjemna optična kakovost (razred 1)

• zaščita pred oranžno-rumenim sevanjem 

  (kaljeno svetlo modro mineralno steklo)

• absorbira emisijsko črto rumenega natrija 

  (589 nm), kar omogoča nadzor pri varjenju 

  barvnega stekla, pri tem pa ohranja dobro 

  vidljivost delovnega območja

• uporaba: steklarska dela (talilna dela)

• prepustnost vidne svetlobe = 60 %

60%1%
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EN166: Splošne specifikacije (očala, maska, vizir in korekcijska očala)
EN169: Varilni filtri
EN170: Ultravijolični filtri

EN171: Infrardeči filtri
EN172: Sončni filtri za industrijsko rabo
EN1731: Specifikacije za mrežasti vizir

Zaščitna očala, opremljena z navadnimi ali s korekcijskimi lečami, so del OVO – raven 2 (vključena kazenska odgovornost).
Pregledati in odobriti jih mora pristojen evropski laboratorij (npr. INSPEC, INRS). Pregled omogoča, da se pokaže kakovost opreme glede na kriterije, ki jih 
podaja standard EN166. Prejeti simboli glede na raven kakovosti so nato označeni na okvirju in na leči.

Oznaka zatemnitve

Optični razred

Proizvajalec

Mehanska
odpornost

Dodatne
zahteve

OZNAKE NA LEČI

OZNAKE NA OKVIRJU

Najvišja oznaka
zatemnitve, ki je 
združljiva z okvirjemMehanska 

odpornost

Proizvajalec

Standard Področja
uporabe

Okvir za 
majhno 
glavo

Tip filtra leče (zaščita)
2, 2C ali 3 = UV

4 = IR

5 ali 6 = sončni filter

1,7 do 7 = varilni filter, če ni oznake zatemnitve

Številčna lestvica (zatemnitev)
1,2 = prozorna ali rumenkasto rjava

1,7 = oranžna, za zmanjšanje prosojnosti ali I/O

2,5 = bronasta ali siva

3,1 = temno siva, temno bronasta ali zrcalna

Proizvajalec: 3M (AOS)

Optični razred 1: Stalna uporaba
Mehanska odpornost

Okrepljena trdnost (12 m/s)  S

Šibki udarci (45 m/s)  F(T)

Srednje močni udarci (120 m/s)  B(T)

Močni udarci (190 m/s)  A(T)

T = Zaščita pred udarci pri ekstremnih temperaturah (-5º C / +55º C)

Dodatne zahteve
Električni lok s kratkim stikom  8

Brizgi staljene kovine  9

Poškodba zunanjosti z drobnimi delci  K

Odpornost proti rošenju  N

Oznaka proizvajalca 3M (AOS)
166  Številka standarda
XXX  Področja uporabe
 3 = tekočine (kapljanje = maska, brizgi = vizir)
 4 = veliki prašni delci (do 5 μm) - maska
 5 = plin in fin prah (pod 5 μm) - maska
 8 = električni lok s kratkim stikom - vizir
 9 = staljena kovina in vroče trdne snovi - maska ali vizir

X  Simbol za mehansko odpornost
S = okrepljena trdnost (CR39 - ojačano steklo)
F(T) = udarec 45 m/s (polikarbonat - acetat)
B(T) = udarec 120 m/s (polikarbonat - acetat)
A(T) = udarec 190 m/s (polikarbonat)
T = odpornost na udarce pri ekstremnih temperaturah (-5° C / +55° C)
2,5 Najvišja oznaka zatemnitve, ki je združljiva z okvirjem
H Okvir primeren za majhno glavo (razdalja zenice = 54 mm)

Tehnični
podatki

Tip filtra (varilni 
filter, če je le ena 
številka pred 3M)



Številka kode - tip filtra

2

2C ali 3

4

5

6 

Filter UV

Filter UV z dobrim prepoznavanjem barv

Infrardeč filter

Sončni filter

Sončni filter s specifikacijami IR

Oznaka zatemnitve*

1,2

1,7

2,5

3,1 

prozorna ali rumenkasto rjava

I/O ali za zmanjšanje prosojnosti

bronasta ali siva

temno bronasta, temno siva, modra ali rdeča zrcalna
* varilni filter, če je za filter in zatemnitev navedena le ena številka: 1,7 = IR 1,7 3 = IR 3,0 5 = IR 5,0 7 = IR 7.0

Optični razred

1

2

3 

+ 0.06 dioptrija stalna uporaba

+ 0.12 dioptrija občasna uporaba

+ 0,25 dioptrija uporaba izjemoma

Toleranca vrednosti dioptrije

vse leče so razred 1

–

–

Dodatne zahteve

A(T) 

B(T)

F(T)

S 

Raven udarca  

190 m/s

120 m/s

45 m/s

12 m/s

Najvišja hitrost

polikarbonat

polikarbonat, acetat

polikarbonat, acetat

CR39, ojačano steklo

Dodatne zahteve

8

9

K

N

R

H

8 električni lok s kratkim stikom 

9 staljena kovina in vroče trdne snovi

K poškodba zunanjosti z drobnimi delci

N odpornost leče proti rošenju

R okrepljeno odsevanje IR svetlobe (› 60 %)

H okvir primeren za majhno glavo (razdalja zenice = 54 mm)

Področja uporabe (ne vključuje očal)

3

3

4

5

8

9 

kapljanje tekočine

brizgi tekočine

veliki prašni delci (do 5 μm) 

plin in fin prah (pod 5 μm)

električni lok s kratkim stikom (najmanjša debelina 1,4 mm in filter UV)

staljena kovina in vroče trdne snovi (test odpornosti ob udarcu)

T: če oznaki udarca (F, B ali A) sledi oznaka T, okvir ščiti pred udarci pri ekstremnih temperaturah (-5º C / + 55º C)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

močan udarec

srednje močan udarec

šibek udarec

okrepljena trdnost

Material leče

EN171: Infrardeči filtri
EN172: Sončni filtri za industrijsko rabo
EN1731: Specifikacije za mrežasti vizir
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FT
FT
FT

FT
FT
FT

F
F

F

FT
FT
FT
FT

F
F

FT
FT
FT
FT

FT
FT
FT
FT

FT

FT
FT
FT

FT
FT
FT
FT
FT

S
S
S
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

FT
FT

FT

FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT

FT
FT
FT
FT
FT

FT

AS
AS
AS

-
DX
DX

AS-AF
AS-AF
Zrcalna
AS-AF

AS-AF
AS-AF

AS-AF
AS-AF
Zrcalna
AS-AF

Zrcalna
Zrcalna
Zrcalna
AS-AF

AS-AF

Zrcalna
Zrcalna
Zrcalna

AS-AF
AS-AF
AS-AF
AS-AF
AS-AF

AS
AS

AS
DX
AS
DX
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS

AS-AF
AS-AF

AS-AF

DX
DX
Zrcalna
DX
DX
DX
DX
Zrcalna

DX
DX
Zrcalna
DX
DX

DX

91%
84%
<1%

92%
92%
92%

92%
92%

92%

92%
16%
16%
92%

92%
92%

92%
87%
13%
16%

45%
13%
17%
16%

17%

13%
17%
45%

92%
16%
92%
92%
92%

92%
92%
96%
92%
92%
92%
92%
92%
92%
92%
54%
15%
2%
1%

93%
18%

92%

92%
16%
55%
94%
92%
15%
2%
50%

92%
16%
55%
94%
42%

92%

IME 
IZDELKA

KODA 
IZDELKA

TIP 
LEČE

ZAŠČITA 
PRED 

UDARCI

PREVLEKA FILTER
(prepustnost 

vidne svetlobe)

2800
2802
2805

17-5118-0000P
17-5118-2040P
17-5118-3040P

41170-00000
41176-00000

71448-00001C

71462-00001CP
71462-00002CP
71462-00003CP
71462-00004CP

71460-00001CP
71460-00002CP

71461-00001CP
71461-00002CP
71461-00003CP
7146-00004CP

71502-00001CP
71502-00002CP
71502-00003CP
71502-00004CP

71502-00005CP

71502-10000CP

11380-00000P
11381-00000P
11374-00000P
11375-00000P
11376-00000P

01-3021-10P
01-3022-10P
02-3022-01P
04-3021-20P
04-3021-40P
04-3022-20P
04-3022-40P
04-3150-20P
04-3200-20P
04-3250-20P
27-3024-01P
27-3024-03P
27-3024-05P
27-3024-07P

2750
2751

11356-00000P

13225-00000P
13226-00000P
13227-00000P
13228-00000P
13229-00000P
13323-00000P
13324-00000P
13325-00000P

13296-00000
13297-00000
13298-00000
13299-00000
13326-00000P

13240-00000P

 

VLT

PC – prozorna
PC – rumenkasto rjava
PC – zatemnitev 5

PC – prozorna
PC – prozorna
PC – prozorna

PC – prozorna
PC – prozorna

PC – prozorna

PC – prozorna
PC – bronasta
PC – modra zrcalna
PC – prozorna

PC – prozorna
PC – siva

PC – prozorna
PC – rumenkasto rjava
PC – modra zrcalna
PC – siva

PC – zrcalna I/O
PC – modra zrcalna
PC – rdeča zrcalna
PC – bronasta

PC – polarizirana

PC – rdeča zrcalna
PC – srebrna zrcalna
PC – zrcalna I/O

PC – prozorna
PC – siva
PC – prozorna
PC – prozorna
PC – prozorna

CR39 – prozorna
CR39 – prozorna
Mineralna – prozorna
PC – prozorna
PC – prozorna
PC – prozorna
PC – prozorna
PC – prozorna
PC – prozorna
PC – prozorna
PC – zatemnitev 1,7
PC – zatemnitev 3
PC – zatemnitev 5
PC – zatemnitev 7

PC – prozorna
PC – siva

PC – prozorna

PC – prozorna
PC – bronasta
PC – zrcalna I/O
PC – rumenkasto rjava
PC – prozorna
PC – zatemnitev 3
PC – zatemnitev 5
PC – za zmanjšanje prosojnosti

PC – prozorna
PC – bronasta
PC – zrcalna I/O
PC – rumenkasto rjava
PC Vermillion

PC – prozorna

UV
UV – zelena svetloba
Varjenje (UV-IR)

UV
UV
UV

UV
UV

UV

UV
Sončna – modra svetloba
Sončna – bleščanje – rumena
UV

UV
Sončna

UV
UV – zelena svetloba
Bleščanje sonca
Sončna

Bleščanje sonca
Bleščanje sonca
Bleščanje sonca
Sončna – modra svetloba

Bleščanje sonca

Bleščanje sonca
Bleščanje sonca
Bleščanje sonca

UV
Sončna
UV
UV
UV

UV
UV
UV
UV
UV
UV
UV
Varjenje (UV-IR)
Varjenje (UV-IR)
Varjenje (UV-IR)
Varjenje (UV-IR)

UV
Sončna

UV

UV
Sončna – modra svetloba
Bleščanje sonca
UV – zelena svetloba
UV
Varjenje (UV-IR)
Varjenje (UV-IR)
Varjenje (UV-IR)

UV
Sončna – modra svetloba
Bleščanje sonca
UV – zelena svetloba
UV – zelena svetloba

UV

2800, očala AS prozorna
2802, očala AS, rumena
2805, očala, zatemnitev 5

OX 1000, črna ročaja, prozorna leča brez prevleke
OX 2000, modra ročaja, prozorna leča DX
OX 3000, modra lopatičasta ročaja, prozorna leča DX

TOURGUARD, prozorna
TOURGUARD, majhna

VISITOR, prozorna

MARCUS Grönholm, prozorna leča AS-AF
MARCUS Grönholm, srebrna leča AS-AF
MARCUS Grönholm, modra zrcalna leča
MARCUS Grönholm, velika prozorna leča AS-AF

METALIKS, prozorna leča AS-AF
METALIKS, siva leča AS-AF

METALIKS SPORT, prozorna leča AS-AF
METALIKS SPORT, rumenkasto rjava leča AS-AF
METALIKS SPORT, modra zrcalna leča
METALIKS SPORT, siva leča AS-AF

FUEL, modra zrcalna leča I/O in torbica iz mikrovlaken
FUEL Platinum, modra zrcalna leča in torbica iz mikrovlaken
FUEL Titanium, rdeča zrcalna leča in torbica iz mikrovlaken
FUEL, rjav okvir, bronasta leča AS-AF in torbica iz mikrovlaken

FUEL POLARISED, črna/siva leča AS-AF

FORCE-3, rdeča zrcalna leča AF in torbica iz mikrovlaken ter trak
FORCE-3, siva zrcalna leča AF in torbica iz mikrovlaken ter trak
FORCE-3, zrcalna leča I/O in torbica iz mikrovlaken ter trak

BX, črna nast. ročaja, prozorna leča AS-AF
BX, črna nast. ročaja, siva leča AS-AF
BX READERS, prozorna leča AS-AF +1,50 
BX READERS, prozorna leča AS-AF +2,00 
BX READERS, prozorna leča AS-AF +2,50

EAGLE, črna ročaja, prozorna leča CR39
EAGLE, modra ročaja, prozorna leča CR39
EAGLE, modra ročaja, prozorna mineralna leča
EAGLE, črna ročaja, prozorna leča PC Hardium
EAGLE, črna ročaja, prozorna leča PC DX
EAGLE, modra ročaja, prozorna leča PC Hardium
EAGLE, modra ročaja, prozorna leča PC DX
EAGLE NEAR VISION, prozorna leča Hardium +1,50
EAGLE NEAR VISION, prozorna leča Hardium +2,00 
EAGLE NEAR VISION, prozorna leča Hardium +2,50
EAGLE BLACK, varilna, zatemnitev 1,7
EAGLE BLACK, varilna, zatemnitev 3,0
EAGLE BLACK, varilna, zatemnitev 5,0
EAGLE BLACK, varilna, zatemnitev 7,0

2750, zaščitna očala, prozorna AS-AF
2751, zaščitna očala, siva AS-AF

LED LIGHT VISION, prozorna leča AS-AF + torbica iz mikrovlaken

MAXIM, črna nast. ročaja, prozorna leča DX
MAXIM, črna nast. ročaja, bronasta leča DX
MAXIM, črna nast. ročaja, zrcalna leča I/O
MAXIM, črna nast. ročaja, rumenkasto rjava leča DX
MAXIM, denim nast. ročaja, prozorna leča DX
MAXIM, črna nast. ročaja, varilna leča, zatemnitev 3,0
MAXIM, črna nast. ročaja, varilna leča, zatemnitev 5,0
MAXIM, črna nast. ročaja, leča DX za zmanjšanje prosojnosti

MAXIM BALLISTIC, črna ročaja, prozorna leča DX
MAXIM BALLISTIC, črna ročaja, bronasta leča DX
MAXIM BALLISTIC, črna ročaja, zrcalna leča I/O
MAXIM BALLISTIC, črna ročaja, rumenkasto rjava leča DX
MAXIM BALLISTIC, opečnate barve, leča CE

MAXIM SPORT, srebrna ročaja, modra obloga, prozorna DX

2 - ZUNANJE DELO:
vrtnarjenje, gradnja cest, gradbeništvo, streljanje …
TVEGANJA: udarci, bleščanje, UV

3 - VOZNIK:
viličar, težak obrat, težko transportno vozilo, 
javna prevozna vozila...
TVEGANJA: bleščanje, UV

4 - NANAŠANJE KEMIKALIJ:
laboratorij, barvanje, splošna operacija …
TVEGANJA: brizgi tekočine (kislina, lužnina), okužena kri

1 - MEHANSKO DELO:
brušenje, vrtanje, rezanje kamnov, vzdrževanje …
TVEGANJA: udarci, prah



2C-1,2 3M 1 FT
2-1,2 3M 1 FT
4-5 3M 1 FT

2-1,2 . AOS . 1 . F
2-1,2 . AOS . 1 . F
2-1,2 . AOS . 1 . F

AOS . 1 . F
AOS . 1 . F

AOS . 1 . F

2C-1,2 . AOS . 1 . FT
5-3,1 .AOS.1.FT
5-3,1 . AOS . 1 . FT
2C-1,2 . AOS . 1 . FT

2-1,2 . AOS . 1 . F
5-3,1 . AOS . 1 . F

2C-1,2 . AOS . 1 . FT
2C-1,2 . AOS . 1 . FT
5-3,1 . AOS . 1 . FT
5-3,1 . AOS . 1 . FT

5-1,7 . AOS . 1 . FT
5-3,1 . AOS . 1 . FT
5-3,1 . AOS . 1 . FT
5-3,1 . AOS . 1 . FT

5-3,1 . AOS . 1 . FT

5-3,1 . AOS . 1 . FT
5-3,1 . AOS . 1 . FT
5- 2 . AOS . 1 . FT

2C-1,2 . AOS . 1 . FT
5-3,1 . AOS . 1 . FT
2C-1,2 . AOS . 1 . FT
2C-1,2 . AOS . 1 . FT
2C-1,2 . AOS . 1 . FT

AOS . 1 . S
AOS . 1 . S
AOS . 1 . S
2-1,2 . AOS . 1 . F . K
2-1,2 . AOS . 1 . F . N
2-1,2 . AOS . 1 . F . K
2-1,2 . AOS . 1 . F . N
2-1,2 . AOS . 1 . F
2-1,2 . AOS . 1 . F
2-1,2 . AOS . 1 . F
1,7 . AOS . 1 . F . K
3 . AOS . 1 . F . K
5 . AOS . 1 . F . K
7 . AOS . 1 . F . K

2C-1,2 3M 1 FT
5-2,5 3M 1 FT

2C-1.2 . AOS . 1 . FT

2C-1.2 . AOS . 1 . FT
5-3.1 . AOS . 1 . FT
5-1,7 . AOS . 1 . FT
2C-1.2 . AOS . 1 . FT
2C-1.2 . AOS . 1 . FT
3 . AOS . 1 . FT
5 . AOS . 1 . FT
6-1,7 . AOS . 1 . FT

2C-1.2 . AOS . 1 . FT
5-3.1 . AOS . 1 . FT
5-1,7 . AOS . 1 . FT
2C-1.2 . AOS . 1 . FT
2-2 . AOS . 1 . FT

2C-1.2 . AOS . 1 . FT
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x
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Vzdrževanje

x

x

x

x

x

x

Vzdrževanje

Vzdrževanje

x

x

x
x
x

x

x

OZNAKA 
LEČE EN166

POSEBNO 
PODROČJE 
UPORABE

MEHANSKO 
DELO

ZUNANJE 
DELO

VOZNIK NANAŠANJE 
KEMIKALIJ

METALURGIJA STEKLARSKA 
DELA

PREGLED 
POVRŠINE

8 - VARJENJE:
pomočnik varilca, spajkanje, varjenje s plinom, rezanje s kisikom …
TVEGANJA: UV, bleščanje, IR, iskre

7 - PREGLED POVRŠINE:
nadzor kakovosti, delo ob svetlobi UV, zdravljenje …
TVEGANJA: UV, modra svetloba

5 - METALURGIJA:
talilna dela, nadzor taljenja, vzdrževanje litine …
TVEGANJA: udarec, prah, IR, staljena kovina, bleščanje

6 - STEKLARSKA DELA:
talilna dela, vzdrževanje litine ...
TVEGANJA: prah, IR, bleščanje

49

x

Pomočnik varilca
x
x

x
x

Pomočnik varilca
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SOLUS črna/oranžna, prozorna AS leča & torbica iz mikrovlaken
SOLUS črna/oranžna, prozorna AS-AF leča & torbica iz mikrovlaken
SOLUS črna/oranžna, bronasta AS-AF leča & torbica iz mikrovlaken
SOLUS črna/oranžna, rumenorjava AS-AF leča & torbica iz mikrovlaken
SOLUS črna/oranžna, zrcalna leča I/O in torbica iz mikrovlaken
SOLUS črna/oranžna, rdeča zrcalna leča & torbica iz mikrovlaken
SOLUS siva/modra, prozorna AS leča & torbica iz mikrovlaken
SOLUS siva/modra, prozorna AS-AF leča & torbica iz mikrovlaken
SOLUS siva/modra, modra krom. zrcalna leča & torbica iz mikrovlaken

2840 očala, prozorna AS-AF
2841 očala, iva AS-AF
2842 očala, rumena AS-AF
2844 očala AS I/O
2845 očala AS-AF IR zatemnitev 5
2846 očala AS-AF AS-AF rdeče-oranžna

2740 očala, prozorna AS-AF
2741 očala, siva AS-AF
2742 očala, rumena AS-AF

QX1000 modra, STD lopatičasta, prozorna
QX1000 črna, lopatičasta ročaja, rumenkasto rjava
QX1000 črna, STD lopatičasta, siva
QX2000 modra, Vrtljivi konici, prozorna
QX2000 modra, Vrtljivi konici, rumenkasto rjava
QX2000 modra, Vrtljivi konici, siva
QX3000 modra, lopatičasta, prozorna
QX3000 črna, lopatičasta, siva
QX3000 črna, lopatičasta, rumenkasto rjava

NASSAU PLUS črna, prozorna AF
NASSAU PLUS modra, prozorna AF
NASSAU RAVE prozorna, modra CE
NASSAU RAVE IR 3,0 LNS črna CE
NASSAU RAVE IR 5,0 LNS črna CE

2820 očala, prozorna AS-AF
2821 očala, siva AS-AF
2822 očala, rumena AS-AF

2720 očala, prozorna AS-AF (20 parov/paket)
2721 očala, siva AS-AF (20 parov/paket)
2722 očala, rumena AS-AF (20 parov/paket)

TORA prozorna, AS-AF s trakom za očala
TORA bronasta, AS-AF s trakom za očala
TORA rumenkasto rjava, AS-AF s trakom za očala

2810 očala, prozorna

KX1000 modra/prozorna prevleka
KX črna STD ročaja/prozorna NC leča

2890 nadočala, posredno zračenje AS-AF, prozorna PC leča
2890A nadočala, posredno zračenje AF, acetat
2890S nadočala, zatesnjena AS/AF, prozorna PC leča
2890SA nadočala, zatesnjena A,F acetat

FAHRENHEIT NADOČALA, posr. zrač., prozorna PC AS-AF leča
FAHRENHEIT NADOČALA, posr. zrač., prozorna PC AS leča
FAHRENHEIT NADOČALA, nezračena, prozorna acetatna AS-AF leča
FAHRENHEIT NADOČALA, posr. zrač., prozorna PC AS-AF leča s peno
FAHRENHEIT NADOČALA, za čelado - brez pene + acetatna AS-AF leča
FAHRENHEIT, posr. zrač., prozorna acetatna AS-AF, neopr. trak + TNW

FLYER BREZ PENE, acetatno steklo
FLYER BREZ PENE, polikarb. steklo
FLYER S PENO, acetatno steklo
FLYER S PENO, polikarb. AS
FLYER CHEMICAL, proprionatno steklo brez pene

MODUL-R NADOČALA, posr. zrač., prozorna PC AS-AF leča

4700 prozorna nadočala Impact 
4800 nadočala, prozorna
4800 nadočala, prozorna AF

MAXIM 2X2 ročaja/trak - prozorna PC AS -AF leča & torbica

MAXIM HYBRID Prozorna PC DX leča

PC – prozorna
PC – prozorna
PC – bronasta
PC – rumenkasto rjava
PC – zrcalna I/O
PC – rdeča zrcalna
PC – prozorna
PC – prozorna
PC – modra zrcalna

PC – prozorna
PC – siva
PC – rumenkasto rjava
PC – zrcalna I/O
PC – zatemnitev 5
PC – oranžna

PC – prozorna
PC – siva
PC – rumenkasto rjava

PC – prozorna
PC – rumenkasto rjava
PC – siva
PC – prozorna
PC – rumenkasto rjava
PC – siva
PC – prozorna
PC – siva
PC – rumenkasto rjava

PC – prozorna
PC – prozorna
PC – prozorna
PC – zatemnitev 3
PC – zatemnitev 5

PC – prozorna
PC – siva
PC – rumenkasto rjava

PC – prozorna
PC – siva
PC – rumenkasto rjava

PC – prozorna
PC – bronasta
PC – rumenkasto rjava

PC – prozorna

PC – prozorna
PC – prozorna

PC – prozorna
Acetat
PC – prozorna
Acetat

PC – prozorna
PC – prozorna
Acetat
PC – prozorna
Acetat
Acetat

Acetat
PC – prozorna
Acetat
PC – prozorna
Propionate

PC – prozorna

PC – prozorna
PC – prozorna
PC – prozorna

PC – prozorna

PC – prozorna

AS
AS-AF
AS-AF
AS-AF
Zrcalna
Zrcalna
AS
AS-AF
Zrcalna

AS-AF
AS-AF
AS-AF
Zrcalna
AS-AF
AS-AF

AS-AF
AS-AF
AS-AF

DX
DX
DX
DX
DX
DX
DX
DX
DX

DX
DX
DX
DX
DX

AS-AF
AS-AF
AS-AF

AS-AF
AS-AF
AS-AF

AS-AF
AS-AF
AS-AF

DX

AS-AF
AF
AS-AF
AF

AS-AF
AS
AS-AF
AS-AF
AS-AF
AS-AF

AF
AF
AF
AF
AF

AS-AF

AF

AS-AF

DX

92%
92%
16%
94%
55%
55%
92%
92%
16%

93%
19%
93%
53%
2%
45%

91%
34%
84%

92%
87%
16%
92%
87%
16%
92%
16%
87%

92%
92%
92%
15%
2%

93%
19%
93%

93%
18%
93%

92%
20%
87%

93%

92%
92%

86%
89%
86%
89%

92%
92%
92%
92%
92%
92%

92%
92%
92%
92%
92%

92%

92%
92%
92%

92%

92%

71505-00001CP
71505-00002CP
71505-00003CP
71505-00004CP
71505-00005CP
71505-00006CP
71505-00007CP
71505-00008CP
71505-00009CP

2840
2841
2842
2844
2845
2846

2740
2741
2742

04-1021-0140N
04-1021-0246N
04-1021-0245N
04-1022-0140N
04-1022-0146N
04-1022-0245N
04-1023-0140N
04-1023-0245N
04-1023-0246N

14700-00000
14706-00000
14492-00000
14498-00000
14499-00000

2820
2821
2822

2720
2721
2722

71501-00001CP
71501-00002CP
71501-00003CP

2810

17-5117-1040
17-5117-1100

2890
2890A
2890S
2890SA

71360-00001
71360-00002
71360-00005
71360-00004
71360-00007
71360-00003

15-0002-00
15-0003-00
15-0012-00
15-0013-40
15-0014-02

71361-00001CP

71359-00000
71347-00001C
71347-00004C

71504-00002C

13330-00000P

FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT

FT
FT
FT
FT
FT
FT

FT
FT
FT

F
F
F
F
F
F
F
F
F

F
F
F
F
F

FT
FT
FT

FT
FT
FT

FT
FT
FT

FT

F
F

BT
FT
BT
FT

B
B
B
B
B
B

F
F
F
F
F

BT

B
B
B

FT

FT

IME 
IZDELKA

KODA 
IZDELKA

TIP 
LEČE

ZAŠČITA 
PRED 

UDARCI

PREVLEKA FILTER
(prepustnost 

vidne svetlobe)

VLT

1 - MEHANSKO DELO:
Brušenje, vrtanje, rezanje kamnov, vzdrževanje …
TVEGANJA: udarci, prah

2 - ZUNANJE DELO:
Vrtnarjenje, gradnja cest, gradbeništvo, streljanje …
TVEGANJA: udarci, bleščanje, UV

3 - VOZNIK:Viličar, težak obrat, težko 
transportno vozilo, javna prevozna vozila...
TVEGANJA: bleščanje, UV

4 - NANAŠANJE KEMIKALIJ:
Laboratorij, barvanje, splošna operacija …
TVEGANJA: brizgi tekočine (kislina, lužnina), okužena kri

UV
UV
Sončna – modra svetloba
UV – zelena svetloba
Bleščanje sonca
Bleščanje sonca
UV
UV
Sončna – bleščanje – rumena

UV
Sončna
UV – zelena svetloba
Bleščanje sonca
Varjenje (UV-IR)
UV – zelena svetloba

UV
Sončna
UV – zelena svetloba

UV
UV – zelena svetloba
Sončna
UV
UV – zelena svetloba
Sončna
UV
Sončna
UV – zelena svetloba

UV
UV
UV
Varjenje (UV-IR)
Varjenje (UV-IR)

UV
Sončna
UV – zelena svetloba

UV
Sončna
UV – zelena svetloba

UV
Sončna – modra svetloba
UV – zelena svetloba

UV

UV
UV

UV
UV
UV
UV

UV
UV
UV
UV
UV
UV

UV

UV



VARJENJE

x

x
x

2C-1.2 . AOS . 1 . FT
2C-1.2 . AOS . 1 . FT
5-3.1 . AOS . 1 . FT
2C-1.2 . AOS . 1 . FT
5-1,7 . AOS . 1 . FT
5-1,7 . AOS . 1 . FT
2C-1.2 . AOS . 1 . FT
2C-1.2 . AOS . 1 . FT
5-3,1 . AOS . 1 . FT

2C-1,2 3M 1 FT
5-2,5 3M 1 FT
2-1,2 3M 1 FT
5-1,7 3M 1 FT
5 3M 1 FT
2-1,7 3M 1 FT

2C-1,2 3M 1 FT
5-2,5 3M 1 FT
2-1,2 3M 1 FT

2-1,2 . AOS . 1 . F
2-1,2 . AOS . 1 . F
5-3,1 . AOS . 1 . F
2-1,2 . AOS . 1 . F
2-1,2 . AOS . 1 . F
5-3,1 . AOS . 1 . F
2-1,2 . AOS . 1 . F
5-3,1 . AOS . 1 . F
2-1,2 . AOS . 1 . F

2-1,2 . AOS . 1 . F
2-1,2 . AOS . 1 . F
2-1,2 . AOS . 1 . F
3 . AOS . 1 . F
5 . AOS . 1 . F

2C-1,2 3M 1 FT
5-2,5 3M 1 FT
2-1,2 3M 1 FT

2C-1,2 3M 1 FT
5-2,5 3M 1 FT
2-1,2 3M 1 FT

2C-1,2 . AOS . 1 . FT
5-2.5 . AOS . 1 . FT
2C-1,2 . AOS . 1 . FT

2C-1,2 3M 1 FT

2-1,2 . AOS . 1 . F . N
2-1,2 . AOS . 1 . F

2C-1,2 3M  1 K N BT
2C-1,2 3M 1 N FT
2C-1,2 3M  1 K N BT
2C-1,2 3M 1 N FT

2C-1,2 . AOS . 1 . B
2C-1,2 . AOS . 1 . B
2C-1,2 . AOS . 1 . B . 9
2C-1,2 . AOS . 1 . B 
2C-1,2 . AOS . 1 . B . 9
2C-1,2 . AOS . 1 . B . 9

AOS . 1. F
AOS . 1. F
AOS . 1. F
AOS . 1. F
AOS . 1. F

2C-1,2 . AOS . 1 . BT

AOS . 1 . B
AOS . 1 . B
AOS . 1 . B

2C-1,2 . AOS . 1 . FT 

AOS . 1 . FT

3,4,9
3.4
3,4,5,9
3,4,5

3.4
3.4
3,4,9
3.4
3,4,9
3,4,9

3.4
3.4
3.4

3,4,9

3.4
3.4

3

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

OZNAKA 
LEČE EN166

POSEBNO 
PODROČJE 
UPORABE

MEHANSKO 
DELO

ZUNANJE 
DELO

VOZNIK NANAŠANJE 
KEMIKALIJ

METALURGIJA STEKLARSKA 
DELA

PREGLED 
POVRŠINE

51
8 - VARJENJE:
pomočnik varilca, spajkanje, varjenje s plinom, rezanje s kisikom …
TVEGANJA: UV, bleščanje, IR, iskre

7 - PREGLED POVRŠINE:
nadzor kakovosti, delo ob svetlobi UV, zdravljenje …
TVEGANJA: UV, modra svetloba

5 - METALURGIJA:
talilna dela, nadzor taljenja, vzdrževanje litine …
TVEGANJA: udarec, prah, IR, staljena kovina, bleščanje

6 - STEKLARSKA DELA:
talilna dela, vzdrževanje litine ...
TVEGANJA: prah, IR, bleščanje



52



53

180° čistega vida
0 % motenj

180° čistega vida
0 % motenj

Krivulja leče sledi krivulji vašega obraza.

Predstavljamo vam edinstveno asferično lečo

Težave uporabnikov:
Večina nekorekcijskih leč je proizvedena po sferični zasnovi, zaradi česar je 
gorišče sfere neposredno poravnano z zenico. Običajno gredo svetlobni žarki, 
ki dosežejo zenico iz vseh smeri, skozi lečo pod pravilnimi koti brez motenj. 
Vendar pa imajo sferične leče, ki so zasnovane, da pokrivajo 180º vidnega 
polja, številne slabosti.

Dejstvo je, da človeška glava ni sferična; krivulja okoli oči je asferična. Da 
bi sferična leča lahko pokrivala kot 180º, bi morala odstopati od čela osebe. 
Rezultat bi bil nevaren predel, kjer bi lahko do oči prišli trdni delci, prah ali 
nevarno sevanje, kar bi lahko povzročilo poškodbo. Oblika bi očala naredila 
tudi izredno neudobna za nošenje in nerodna za uporabo skupaj z drugo 
opremo, npr. čeladami.

Proizvajalci so lahko odpravili te težave s prilagajanjem nesferičnih leč 
in jih “prisilili”, da so sledile krivuljam obraza. Rezultat tega početja pa so 
bile nesprejemljive optične motnje. Takšnim motnjam gre pripisati pogosto 
pritoževanje nad glavoboli in celo vrtoglavico.

Optimalna rešitev:
Optimalna rešitev je bil razvoj asferične leče, ki nudi 100 % vid brez motenj. 
Strokovnjaki so se strinjali, da je to pravi izziv. Mi smo, z uporabo napredne 
optične tehnike, sprejeli ta izziv in uspeli.

Z uporabo naprednih računalniško vodenih tehnik za sledenje žarkom smo 
skenirali vsako mikropiko leče in jo nato optično popravili. Rezultat je prva 
asferična leča brez motenj, optičnega razreda 1, ki nudi 180º čistega vida.

Zasnovana za elegantna in odlično stilsko oblikovana očala serije Maxim nudi 
patentirana asferična leča izjemno zaščito brez potrebe po zaščiti obrvi ali 
ločeni stranski zaščiti. Poleg tega, da nudijo 180º čistega vida, so bila očala 
serije Maxim tudi nominirana za prestižno nemško nagrado za oblikovanje 
“Designpreis 2006”.

Leče Maxim pa nismo izdelali le zaradi izziva. Izdelali smo jo zato, da lahko 
ponudimo vrhunska zaščitna očala, kjer je 180º čistega vida nujnost, npr. pri 
viličarjih, na gradbiščih … in še marsikje.
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Še več zaščite na enem mestu
Leta 2008 so priznani izdelki Peltor™ in E-A-R™ občutno povečali ponudbo izdelkov 3M za zaščito sluha, vida, obraza in 

glave. Zato lahko izkoristite skupna prizadevanja podjetij, ki določajo svetovne standarde na področju zdravja pri delu.

Poskrbite za boljšo zaščito sebe in svojih zaposlenih s profesionalnimi rešitvami za zaščito zdravja pri delu, ki ugodijo vsem 

vašim zahtevam in so izvrstno prilagojene za vašo uporabo.

Zagotovljeno boljša učinkovitost
Nova paleta izdelkov 3M predstavlja veliko prednost za vas kot stranko in uporabnika, saj bomo le s skupnimi močmi lahko 

razvili še boljšo in udobnejšo opremo za osebno zaščito. To vodi do večje varnosti, udobja in boljše produktivnosti. Kvaliteta, 

inovativnost in strokovno znanje bodo tudi v bodoče zaznamovali vse naše izdelke – za večjo varnosti in enostavno uporabo.

Za kakršna koli vprašanja glede zaščite zdravja pri delu so vam še naprej na voljo že znani stiki, ki vam kot vedno nudijo 

želene storitve.

za vašo varnost
prizadevanja
Skupna



Raznolika ponudba opreme za osebno zaščito*
Združena ponudba izdelkov 3M, Peltor™ in E-A-R™ vključuje visokokakovostne in inovativne rešitve za zaščito oseb pri delu. Naštetih je nekaj primerov:

*Fotografije s primeri izdelkov

Zaščita dihal Aktivna in pasivna zaščita sluha

Zaščita oči Zaščita glave   Zaščita pri varjenju

Zaščitni pajac
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