
Ochranné brýle a průzory

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

Ochranné brýle ESAB Pro, čiré 0700 012 013

Ochranné brýle ESAB Pro, čiré

Ochranné brýle ESAB Pro

Tyto nové modely se sportovním designem mohou být použity při vrtání, hoblování a práci s kovy.      
Mají stylový sportovní design, jsou lehké, průžné a zároveň odolné. Součástí je šňůrka na krk s kuličkou 
pro fixaci brýlí na obličeji a zabránění samovolnému spadnutí. Jsou vyrobeny z komfortních materiálů. 
V nabídce jsou 4 různé typy skel. Všechna skla obsahují UV filtr, optická třída 1. Splňuje EN 166-F. 
Balení obsahuje 10 ks v krabici ESAB. Nevhodné pro broušení.

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

Ochranné brýle ESAB Pro, kouřové 0700 012 014

Ochranné brýle ESAB Pro, kouřové

Brýle s jantarovými skly jsou vhodné zejména v prostředí s nízkou 
intenzitou světla. Zvyšují viditelnost a ostrost za snížených světelných 
podmínek.

Ochranné brýle ESAB Pro, jantarové 0700 012 015

Ochranné brýle ESAB Pro, jantarové

Brýle, DIN 5, obsahují nejenom ochranu s IR/UV filtrem, ale 
představují také ochranu při plynovém svařování nebo pájení.

Ochranné brýle ESAB Pro, DIN 5 0700 012 016

Ochranné brýle ESAB Pro, DIN 5
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Ochranné brýle a průzory

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

Ochranné brýle Eco, čiré  0700 012 017

Ochranné brýle ESAB Eco, čiré

Ochranné brýle ESAB Eco

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

Ochranné brýle Eco, kouřové 0700 012 018

Ochranné brýle ESAB, kouřové

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

Ochranné brýle Eco, jantarové 0700 012 019

Ochranné brýle ESAB, jantarové

37

Tyto nové modely se sportovním designem mohou být použity při vrtání, hoblování a práci s kovy. 
Mají stylový sportovní design, jsou lehké, průžné a zároveň odolné. Jsou vyrobeny z komfortních 
materiálů. V nabídce jsou 3 různé typy skel. Všechna skla obsahují UV filtr, optická třída 2.                  
Jsou certifikovány CE a splňují obsahují UV filtr, optická třída 2. Jsou certifikovány CE a splňují        
normu EN 166-F. Balení obsahuje 10 ks v krabici ESAB.



Ochranné brýle a průzory

Brýle ESAB pro návštěvy jsou ideální pro příležitostné použití.         
Mají čirá polykarbonátová skla. Brýle (rámečky i skla) splňují normu 
EN 166:2001. 

Ochranné brýle pro návštěvy 0700 012 021

Ochranné brýle ESAB pro návštěvy

Brýle se speciálním rámečkem nabízejí vysoký komfort a odolnost. 
Poskytují široké zorné pole. Křížovou ventilací proudí vzduch dovnitř 
a vlhkost ven. Lisovaná polykarbonátová skla o tloušťce 2 mm 
zajišťují vysokou odolnost proti nárazu. Brýle splňují ANSI Z87.1.,              
jsou certifikovány CE podle normy EN 166´S´.

Ochranné brýle ESAB Ski, čiré 0700 012 027

Ochranné brýle ESAB SKI, čiré

Brýle se speciálním rámečkem nabízejí vysoký komfort a odolnost. 
Poskytují široké zorné pole. Křížovou ventilací proudí vzduch dovnitř 
a vlhkost ven. Lisovaná polykarbonátová skla o tloušťce 2 mm 
zajišťují vysokou odolnost proti nárazu. Brýle splňují ANSI Z87.1.,               
jsou certifikovány CE podle EN 166´S´.

Ochranné brýle ESAB Ski, DIN 5 0700 012 026

Ochranné brýle ESAB SKI, DIN 5

Brýle poskytují ochranu proti zasažení očí kapalinami i proti prachu.

Ochranné brýle ESAB pro práci s chemikáliemi 0700 012 025

Ochranné brýle ESAB pro práci s chemikáliemi
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Ochranné brýle a průzory

Ochranné brýle ESAB se sklopným rámečkem, kulaté, DIN 5

Velmi lehký štít s ochranou čela, seřiditelný hlavový kříž a čirý 
polykartonátový štít (200 mm).

Průzor pro broušení, kompletní 0700 012 020
Výměnný průzor, čirý 0700 012 023

Průzor pro broušení kompletní

Ochranné brýle, DIN 5, pro svařování plamenem, tvrdé pájení            
a řezání plamenem. Brýle jsou odvětrávány a mají sklopný přední 
mechanismus. Certifikát CE podle EN 166/EN 175.

Ochranné brýle se sklopným rámečkem, DIN 5 0700 012 022
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