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293 - 296  okulary i osłony I-SPECTOR 
 goggles and shields I-SPECTOR

297 - 301  okulary i osłony 3M 
 goggles and shields 3M

302 - 304  okulary i osłony 3M-PELTOR 
 goggles and shields 3M-PELTOR

305 - 306 okulary i osłony UVEX
 goggles and shields UVEX

307 okulary i osłony JSP
 goggles and shields JSP 

308 - 314  okulary i osłony ČERVA
 goggles and shields ČERVA 

Dlaczego I-Spector?
Wyjątkowa marka I-Spector zapewnia użytkownikom skuteczną i komfortową ochronę 
wzroku. Okulary standardowo charakteryzują się wysokiej jakości soczewkami 
optycznymi ze specjalnym powleczeniem warstwą ochronną zabezpieczającą 
przed zarysowaniem. Dzięki nowoczesnemu wzornictwu i zwiększonej ilości opcji 
soczewek jesteśmy w stanie zapewnić stylowe i dostępne cenowo rozwiązania 
spełniające Wasze wymagania w zakresie ochrony wzroku.

Why by I-Spector?
The unique I-Spector brand guarantees users high performing and comfortable 
eye protection. It provides as standard high optical quality lenses and anti-scratch 
hard coatings. Having updating design and increased lens options we can provide 
affordable and stylish solutions that meet your safety requirements. 

Photo © Červa
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FINNEY FERGUS

Okulary z szybką poliwęglanową, regulowany kąt zauszników, sportowe wzornictwo, szybka 
z wykończeniem przeciw zadrapaniu i zaparowaniu, klasa F wg normy EN 166 - zabezpieczenie 
przed niską energią uderzenia, klasa optyczna 1, szara szybka z ochronnym filtrem 
przeciwsłonecznym wg normy EN 172.

Spectacles with polycarbonate visor, angle adjustable temples, sport design, antiscratch and 
antifog visor, class F - EN 166 - protection against low energy impact, gray visor with sunglare 
filter - EN 172

Okulary z szybką poliwęglanową, regulowany kąt i długość zauszników, sportowe wzornictwo, 
szybka z wykończeniem przeciw zadrapaniu i zaparowaniu, klasa F wg normy EN 166 - 
zabezpieczenie przed niską energią uderzenia, klasa optyczna 1, żółta szybka z ochronnym filtrem 
przeciw promieniowaniu UV wg normy EN 170.

Spectacles with polycarbonate visor, angle and lenght adjustable temples, sport design, 
antiscratch and antifog visor, class F, optical class 1 - EN 166 - protection against low energy 
impact, yellow visor with UV filter - EN 170.

kod/code   kolor/colour

0501042281999  przezroczyste/clear
0501042206999  przydymione/smoke

kod/code   kolor/colour

0501042381999  przezroczyste/clear
0501042370999  żółte/yellow

regulowany kąt zauszników
angle adjustable temples

regulowane zauszniki
adjustable temples

regulowany kąt zauszników
angle adjustable temples

1/300

MOQ opakowanie

packing

1/300

MOQ opakowanie

packing
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VERNON

OVIEDO

Okulary z szybką poliwęglanową, regulowany kąt i długość zauszników, sportowe wzornictwo, 
szybka z wykończeniem przeciw zadrapaniu i zaparowaniu, klasa F wg normy EN 166 - 
zabezpieczenie przed niską energią uderzenia, klasa optyczna 1, żółta szybka z ochronnym 
filtrem przeciw promieniowaniu UV wg normy EN 170, szara szybka z ochronnym filtrem 
przeciwsłonecznym wg normy EN 172.

Spectacles with polycarbonate visor, angle and lenght adjustable temples, sport design, 
antiscratch and antifog visor, class F, optical class 1 - EN 166 - protection against low energy 
impact, yellow visor with UV filter - EN 170, gray visor with sunglare filter - EN 172.

Gogle z szybką poliwęglanową, szybka z wykończeniem przeciw zadrapaniu i zaparowaniu, klasa F 
wg normy EN 166 - ochrona przed szybko lecącymi cząstkami o niskiej energii, klasa optyczna 1.

Goggles with polycarbonate visor, antiscratch and antifog visor, class F - EN 166 - protection 
against high speed particles with low energy, optical class 1.

kod/code   kolor/colour

0501042481999  przezroczyste/clear
0501042406999  przydymione/smoke
0501042470999  żółte/yellow

kod/code   kolor/colour

0501042599999  przezroczyste/clear

regulowany kąt zauszników
angle adjustable temples

regulowane zauszniki
adjustable temples

1/300

MOQ opakowanie

packing

1/60

MOQ opakowanie

packing
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regulowane zauszniki
adjustable temples 

regulowane zauszniki
adjustable temples 

ARTILUX

ROZELLE

Okulary ochronne z szybką poliwęglanową (przezroczyste, 
przydymione, żółte), bez oprawek, szybka utwardzana, 
nowoczesne wzornictwo

Protective spectacles with polycarbonate visor (clear, smoky, 
yellow), rimmless mount, hardened visor, modern design

Okulary ochronne z regulowanymi zausznikami, szybka 
poliwęglanową. Szybka przezroczysta - wykończenie przeciw 
zaparowaniu i zadrapaniu, filtr UV wg EN 170. Szybka lustrzana 
- wykończenie przeciw zadrapaniu, przeciwsłoneczna, szybka 
klasy 1F.

Protective spectacles with adjustable temples, polycarbonate 
visor. Clear visor – antifog, antiscratch visor, UV filter according 
to EN 170 standard Mirror visor – antiscratch, class 1F visor 
with sunglare

kod/code   kolor/colour

0501036681999  przezroczyste/clear
0501036606999  przydymione/smoke
0501036670999  żółte/yellow

kod/code   kolor/colour

0501036381999  przezroczyste/clear
0501036301999  lustrzane/mirror

TERREY

Okulary (kolor - żółte, przezroczyste, lustrzane, przydymione), 
regulowana długość zauszników, specjalna konstrukcja do pracy 
w przemyśle, szybka klasy F, ISO 9001, szybka z warstwą 
przeciw zadrapaniom

Goggles (colour – yellow, clear, mirror, smoky), length adjustable 
temples, special design for industry, class F visor, ISO 9001, 
antiscratch

kod/code   kolor/colour

0501036581999  przezroczyste/clear
0501036506999  przydymione/smoke
0501036570999  żółte/yellow
0501036501999  lustrzane/mirror

1/300

MOQ opakowanie

packing

1/300

MOQ opakowanie

packing

1/300

MOQ opakowanie

packing



GOGGLES AND SHIELDS - 3M

297

3M™ Profesjonalna ochrona wzroku
3M™ Professional eye protection

Photo © 3M
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OKULARY OCHRONNE 
284x

Okulary ochronne są wyposażone we wbudowany ochraniacz brwi 
dla większej ochrony. Mają trwałą szybkę poliwęglanową 
z warstwą ochronną przeciw zadrapaniu i zaparowaniu. Dostępne 
w sześciu wersjach: przezroczyste, żółte dla zwiększenia kontrastu 
przy słabym oświetleniu, przydymione do ochrony przed 
oślepieniem światłem słonecznym, jasnozłote lustrzane do pracy 
wewnątrz i na zewnątrz, IR5 do spawania gazem i czerwono-
pomarańczowe przeciw intensywnemu niebieskiemu światłu.

The spectacles also feature an integrated browguard for 
increased protection and are available in 6 lens options, including 
light gold mirror for indoor/outdoor work, shade 5 for gas 
welding and red-orange for protection against intense blue light.

Typ szybki i kod filtra 
Lens type and filter code

Próbka koloru 
Colour sample

Zalety 
Benefits

Typowa aplikacja 
Typical applications

Dziedziny stosowania 
Markets

Przezroczysta 
Clear
 
2C-1.2

Widoczność, dobre rozpoznanie kolorów 

Visibility, good colour recognition

Prace mechaniczne (mielenie, obróbka skrawaniem, 
montaż...), przemysł maszynowy 

Mechanical work (milling, turning, assembly….), 
engineering

Produkcja przemysłowa (przemysł metalowy, 
przemysł chemiczny, transport, przemysł 
samochodowy), domowe majsterkowanie 

Industrial manufacturing (metal, chemical, 
transportation, automotive), DIY

Żółta 
Yellow
 
2-1.2

Zwiększony kontrast przy słabym oświetleniu 

Enhanced contrast in low light conditions

Kontrola powierzchni, prace przy obniżonej 
widoczności/w ciemnym środowisku, prace 
mechaniczne
Surface inspection, work in poor visibility/dark 
environment, mechanical work

Produkcja przemysłowa, przetwórstwo ropy, 
myślistwo i strzelanie 

Industrial manufacturing, oil production, hunting 
& shooting

Przydymiona 
Smoke
 
5-2.5

Rozróżnianie kolorów w świetle słonecznym 
i obniżanie zmęczenia oczu przy oślepieniu 

Colour differentiation under sunlight, and 
reduce eye fatigue under glare conditions

Prace na zewnątrz, prace mechaniczne 
z oślepieniem, kierowcy, prace na drodze 

Outdoor work, mechanical work with glare, vehicle 
drivers, road works

Produkcja przemysłowa, budownictwo, prace 
na drodze, domowe majsterkowanie 

Industrial manufacturing, construction, 
roadworks, DIY

Jasnozłota lustrzana 
Light gold mirror
 
5-1.7

Powłoka lustrzana umożliwia rozjaśnienie 
odcienia szybki i zamiast pochłaniać odbija 
światło. Idealne do wykorzystania przy pracach 
wewnątrz i na zewnątrz
Mirror coating permits a lighter shaded lens and 
refl ects light instead of absorbing it. Ideal for 
use in both indoor and outdoor situations

Wózki widłowe, prace mechaniczne wewnątrz/na 
zewnątrz, konserwacja 

Fork lift truck, mechanical work indoor/outdoor, 
maintenance

Budownictwo, logistyka/transport 

Construction, logistics/transport

Czerwono-
pomarańczowa 
Red-orange
 
2-1.7

Filtruje niebieskie światło od 400 nm do 530 
nm, dzięki czemu chroni przed uszkodzeniem 
rogówki
Filters blue light from 400nm to 530 nm thus 
preventing damage to cornea

Polimeracja, utwardzanie farb i klejów 

Polymerisation, paint & adhesive curing

Stomatologia, naprawy samochodów 

Stomatology, car repair service

Odcień IR 5 
IR Shade 5
 
5 (EN 169) lub 4-5 
(EN 171)

Chroni przed oparzeniem rogówki podczas 
spawania (pochłania 99,5% promieniowania 
infraczerwonego)
Prevents welding flash burn (99.5% IR 
absorption)

Spawanie gazem, twarde lutowanie, cięcie, NIE 
odpowiedni do spawania łukowego 

Gas welding, brazing, cutting 
NOT suitable for electric arc welding

Spawanie, przemysł maszynowy, prace 
z odpadem metalowym 

Welding, engineering, construction, 
automotive, metal scrap yard

kod/code   kolor/colour

0501033781999 - 2840  przezroczyste/clear
0501033799999 - 2841  przydymione/smoke
0501033770999 - 2842  żółte/yellow
0501033701999 - 2844  lustrzane/mirror
0501033705999 - 2845  IR 5/IR 5
0501033720999 - 2846  pomarańczowe/orange

1/20

MOQ opakowanie

packing
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OKULARY OCHRONNE 
282x

OKULARY OCHRONNE 
280x

Bardzo lekkie okulary 22g, doskonałe pokrycie i pole widzenia. 
Miękkie, elastyczne zauszniki zwiększające komfort użytkowania. 
Trwała szybka poliwęglanową z warstwą ochronną przeciw 
zadrapaniu i zaparowaniu
- przezroczyste, do zwiększenia kontrastu przy słabym oświetleniu
- przydymione do ochrony przed światłem słonecznym
- żółte, do zwiększenia kontrastu przy słabym oświetleniu

Strong polycarbonate visor with anti-scratch and anti-fog 
coating for performance and durability. Very lightweight (22g) 
for maximum comfort all day. Soft flexible temples for wearer 
comfort. Inclinable temples for personal fit. Wrap-around style for 
excellent coverage and field of vision
- clear for increasing contrast at weak lighting
- smoke, protection against sunshine
- yellow for increasing contrast at weak lighting

Okulary ochronne (38g), trwała szybka poliwęglanową 
z warstwą ochronną przeciw zadrapaniu, regulowana długość 
zauszników (cztery pozycje), uniwersalne wykonanie umożliwia 
wykorzystanie z wieloma różnymi okularami dioptrycznymi, 
miękkie zauszniki z niskim profilem dla wygody i minimalnym 
wpływem na okulary dioptryczne
- przezroczyste, do zwiększenia kontrastu przy słabym oświetleniu
- żółte, do zwiększenia kontrastu przy słabym oświetleniu

Protection spectacles 38 g, strong polycarbonate visor with 
anti-scratch coating, adjustable length temples (4 positions), 
inclinable lens, versatile design, soft low profile temples for 
comfort and minimum interaction with prescription spectacles
- clear for increasing contrast at weak lighting
- yellow for increasing contrast at weak lighting

kod/code   kolor/colour

0501033681999 - 2820  przezroczyste/clear
0501033605999 - 2821   przydymione/smoke
0501033670999 - 2822  żółte/yellow

kod/code   kolor/colour

0501033481999 - 2800  przezroczyste/clear
0501033470999 - 2802  żółte/yellow

elastyczne boki   
flexible side

elastyczne boki   
flexible side

regulowane zauszniki
adjustable temples

regulowane zauszniki
adjustable temples

regulowany kąt zauszników
adjustable temples angle

regulowany kąt zauszników
adjustable temples angle

1/20

MOQ opakowanie

packing

1/20

MOQ opakowanie

packing
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OKULARY OCHRONNE 
272x

Doskonała odporność na uderzenia, klasa optyczna 1 wysoka 
przejrzystość widzenia, szybka poliwęglanową daje niezawodną 
ochronę przed określonymi poziomami niebezpiecznego 
promieniowania ultrafioletowego, warstwa przeciw zadrapaniu 
do zwiększenia odporności i lepszą widoczność, warstwa 
przeciw zaparowaniu ma pomóc obniżyć zaparowywanie szybki, 
zwłaszcza przy pracy fizycznej lub przy zastosowaniu półmasek.

Excellent impact resistance, optical class 1 for high optical clarity, 
polycarbonate lens provides reliable protection against specified 
levels of hazardous UV radiation, anti-scratch coating for 
increased durability and improved vision, anti-fog coating to help 
reduce lens fogging, particularly during physical work or when 
wearing half masks.

kod/code   kolor/colour

0501032881999 - 2720  przezroczyste/clear
0501032805999 - 2721  przydymione/smoke
0501032870999 - 2722  żółte/yellow

OKULARY OCHRONNE 
274x
Doskonała odporność na uderzenia, klasa optyczna 1 wysoka 
przejrzystość widzenia, szybka poliwęglanową daje niezawodną 
ochronę przed określonymi poziomami niebezpiecznego 
promieniowania ultrafioletowego, warstwa przeciw zadrapaniu 
do zwiększenia odporności i lepszej widoczności, warstwa 
przeciw zaparowaniu ma pomóc obniżyć zaparowywanie szybki, 
zwłaszcza przy pracy fizycznej lub przy zastosowaniu półmasek, 
regulowana długość zauszników pozwala na indywidualne 
dopasowanie, regulowany kąt szybki.

Excellent impact resistance, optical class 1 for high optical 
clarity, polycarbonate lens provides reliable protection against 
specified levels of hazardous UV radiation, anti-scratch coating 
for increased durability and improved vision, anti-fog coating 
to help reduce lens fogging, particularly during physical work or 
when wearing half masks. Adjustable temple length to suit the 
individual, adjustable lens angle.

kod/code   kolor/colour

0501033081999 - 2740  przezroczyste/clear
0501033005999 - 2741  przydymione/smoke
0501033070999 - 2742  żółte/yellow

regulowane zauszniki
adjustable temples

regulowany kąt zauszników
adjustable temples angle

elastyczne zauszniki
flexible temples

elastyczne boki   
flexible side

1/20

MOQ opakowanie

packing

1/20

MOQ opakowanie

packing
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3M 106 TOREBKA NA 
OKULARY

Torebka na okulary zapinana na zamek błyskawiczny, 
z regulowanym paskiem, na gogle lub półmaski

Trucking case zip, adjustable strap for reserved glasses 
or halfmask

kod/code   kolor/colour

0504000299999

3M W910 SZMATKA DO 
CZYSZCZENIA

Wyjątkowy materiał z strukturą mikroskopijną czyści 
bez rozpylaczy i środków do polerowania.

Unique material with microscopic structure clears without 
spraies and polish.

kod/code   kolor/colour

0504001699999

OKULARY OCHRONNE 
275x

Doskonała odporność na uderzenia, klasa optyczna 1 wysoka 
przejrzystość widzenia, szybka poliwęglanową daje niezawodną 
ochronę przed określonymi poziomami niebezpiecznego 
promieniowania ultrafioletowego, warstwa przeciw zadrapaniu 
do zwiększenia odporności i lepszą widoczność, warstwa 
przeciw zaparowaniu ma pomóc obniżyć zaparowywanie szybki, 
zwłaszcza przy pracy fizycznej lub przy zastosowaniu półmasek, 
regulowana długość zauszników pozwala na indywidualne 
dopasowanie, miękki, wygodny mostek noska z wentylacją.

Excellent impact resistance, optical class 1 for high optical clarity, 
polycarbonate lens provides reliable protection against specified 
levels of hazardous UV radiation, anti-scratch coating for 
increased durability and improved vision, anti-fog coating to help 
reduce lens fogging, particularly during physical work or when 
wearing half masks, adjustable temple length to suit the 
individual, soft, comfortable, ventilated nose bridge.

kod/code   kolor/colour

0501033181999 - 2750  przezroczyste/clear
0501033105999 - 2751  przydymione/smoke elastyczne boki   

flexible side

regulowane zauszniki
adjustable temples

1/20

MOQ opakowanie

packing

1/10

MOQ opakowanie

packing

1/24

MOQ opakowanie

packing
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F9900 

AVENUE

Okulary ochronne, szybka przezroczysta, uchylana boczna siatka 
ochronna, oprawki odpowiednie do osadzenia szkieł korekcyjnych.

Safety spectacles, colourless visor, folding side shield, suitable 
for using with corrective lenses.

Okulary ochronne, szybka przezroczysta, przeźroczysta ochrona 
boczna, oprawki odpowiednie do osadzenia szkieł korekcyjnych.

Safety spectacles, colourless visor, clear side shield, suitable 
for using with corrective lenses.

kod/code   kolor/colour

0501036299999  przezroczyste/clear
0501034599999 – ramki / frames  

kod/code   kolor/colour

0501035899999  przezroczyste/clear

uchylana boczna siatka ochronna
folding side shield

przeźroczysta ochrona boczna
clear side shield

EAGLE

Przezroczyste szybki poliwęglanowe, regulowane zauszniki, 
przeźroczyste utwardzane oprawki, ochrona boczna wg EN 
166, szybki klasy F, filtr ochronny przed promieniowaniem UV-A, 
częściowo UV-B i UV-C
typ a - przeciw zaparowaniu
typ b - przeciw zadrapaniu
typ c - CR 39

Clear PC visors, adjustable temples, clear hardened frame, 
side protection according to EN 166 standard, class F visors, 
protective filter against UV-A, partially UV-B and UV-C
model a – antifog
model b – antiscratch
model c - visor CR39

kod/code   kolor/colour

0501035199999 - a-antifog  przezroczyste/clear
0501035299999 - b-antiscratch  przezroczyste/clear
0501035099999 - c-visor CR39  przezroczyste/clear

regulowane zauszniki
adjustable temples 

1/100

MOQ opakowanie

packing

1/100

MOQ opakowanie

packing

1/100

MOQ opakowanie

packing

typ/model a

typ/model b
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QX 1000, QX 2000

Kolorowa (przydymiona, przezroczysta, żółta) szybka 
poliwęglanowa, regulowana długość zauszników, kolorowe 
(czarne, niebieskie) półoprawki, ergonomiczne sportowe 
wzornictwo, bardzo lekkie, kombinowana utwardzana powłoka 
z wykończeniem antystatycznym, ochrona boczna wg EN 166, 
szybka klasy F, ochronny filtr słoneczny wg EN 172.  Modele 
QX 2000 - takie same opcje, ale regulowane zauszniki 
posiadają obracane końcówki.

Coloured (smoke, clear, yellow) PC visor, adjustable length of 
temples, tinted (black, blue) semirimmless mount, ergonomic 
sport design, extra light, antiscratch and anti-mist visor, side 
protection according to EN 166 standard, class F visor, sun 
filter according to EN 172. Standard model range QX 2000 – 
same combinations, but adjustable temples have 
rotating tips.

kod/code   kolor/colour

QX 1000   
0501035381999  przezroczyste/clear
0501035300999  przydymione/smoke
0501035370999  żółte/yellow
QX 2000   
0501035481999  przezroczyste/clear
0501035400999  przydymione/smoke
0501035470999  żółte/yellow

okulary przeciwsłoneczne 
goggles against sun

regulowane zauszniki
adjustable temples

obracane końcówki zauszników
rotating tips

MAXIM

Kolorowa (żółta, przydymiona i przezroczysta) szybka 
poliwęglanowa, czarne (niebieskie) zauszniki z regulowaną 
długością i kątem, czarne (niebieskie) półoprawki, ergonomiczne 
wzornictwo, bardzo lekkie, kombinowana utwardzana 
i niezaparowująca szybka  klasy F z wykończeniem 
antystatycznym, łatwo wymienialna, filtr ochronny przed 
promieniowaniem UV-A, częściowo UV-B i UV-C, ochrona boczna 
wg normy EN 166.

Tinted (yellow, smoke and clear) PC visor, black (blue) temples 
with adjustable length and angle, black (blue) semirimmless 
mount, ergonomic design, extra light, antiscratch, antifog 
and antistatic visor of class F, easily replaceable, protective filter 
for UV-A radiation, partially UV-B and UV-C, side protection 
according to EN 166 standard

kod/code   kolor/colour

0501036081999  przezroczyste/clear
0501036076999  przydymione/smoke
0501036070999  żółte/yellow

regulowane zauszniki
adjustable temples 

1/100

MOQ opakowanie

packing

1/100

MOQ opakowanie

packing
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QX 3000

Kolorowa (przydymiona, przezroczysta) szybka poliwęglanowa, 
zauszniki z regulowaną długością mają obracane końcówki, 
kolorowe (czarne, niebieskie) półoprawki, ergonomiczne 
sportowe wzornictwo, bardzo lekkie, kombinowana utwardzana 
powłoka z wykończeniem antystatycznym, ochrona boczna 
wg EN 166, szybka klasy F, ochronny filtr słoneczny wg EN 172, 
dostarczane z paskiem do zamocowania na głowie.

Coloured (smoke, clear) PC visor, temples with adjustable length 
have rotating tips, tinted (black, blue)  semirimmless mount, 
ergonomic sport design, extra light, antiscratch and anti-mist 
visor, side protection according to EN 166 standard, class F visor, 
sun filter according to EN 172 standard, with head band

kod/code   kolor/colour

0501035981999  przezroczyste/clear
0501035900999  przydymione/smoke

okulary przeciwsłoneczne 
goggles against sun

METALIKS

Przydymione poliwęglanowe, utwardzane i niezaparowujące, 
polerowane oprawki metalowe, ergonomiczne sportowe wzornictwo, 
regulowane plastikowe końcówki zauszników, szybki klasy F.

Smoke PC visors, antiscratch and antifog, polished metal frame, 
ergonomic sport design, formable rubber tipped temples, class 
F visors

kod/code   kolor/colour

0501036100999  przydymione/smoke

PELTOR pouzdro – 120600

Futerał na zamek błyskawiczny z klamrą.

Soft zip case with karabiner 

kod/code   kolor/colour

0504002399999  czarny/black

PELTOR sznurek do 
okularów
sznurek do okularów

 twine to glasses 
kod/code   kolor/colour

0504002599999  czarny/black

1/100

MOQ opakowanie

packing

1/100

MOQ opakowanie

packing

1/10

MOQ opakowanie

packing

1/50

MOQ opakowanie

packing
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I-VO

Okulary o sportowym wzornictwie. Zmiękczenie oprawek 
w okolicach nosa, czoła i końcówek zauszników. Szybka optidur 
NC, supravision HC-AF, ramka niebiesko/pomarańczowa

Sports design spectacle. Softened frame in the area of the 
bridge, forehead and end of the temples. Visor: optidur NC, 
supravision HC-AF, blue/orange frame

kod/code   kolor/colour

0501008399999 - 9160265 optidur NC  przezroczyste/clear
0501007799999 - 9160068 supravision HC-AF  przydymione/smoke

regulowane zauszniki
adjustable temples 

Supravision HC-AF - ochrona szybki 
na zewnątrz przed zadrapaniem, strona 
wewnętrzna przed zaparowaniem, 
100% filtr UV.
Supravision HC-AF protection outside 
of visor against scratch, inside with  
antifog treatment, 100% UV  
protection.

 

Optidur 3000 UV - szybka wyjątkowo 
odporna na zadrapania, odporna na 
chemikalia, 100% filtr UV.
Optidur 3000 UV- extremely high 
protection against scratch, chemical 
resistant, 100% UV protection 

 

Supravision NC - ochrona szybki przed 
zadrapaniem, strona wewnętrzna 
przed zaparowaniem, strona 
zewnętrzna odporna na chemikalia, 
łatwe do czyszczenia.
Supravision NC protection against 
scratch, inside with antifog treatment,  
outside chemical resistant, easy 
cleanable.

 

Optidur NC - 4w1, niezaparowujący, 
odporny na zadrapania, antystatyczny, 
100% filtr UV.
Optidur NC - 4in1, antifog, antiscratch, 
antistatic, 100% UV protection

 

Infradur Plus - filtr spawalniczy 
przed promieniowaniem UV i IR 
oraz oślepieniem, specjalna obróbka 
powierzchniowa.
Infradur Plus -  welding visor, UV, IR 
and visible light protection. Special 
surface treatment.

 
Quatroflex - 4 miękkie poduszki 
dla maksymalnego komfortu.
Quatroflex - 4 soft pads  
for maximum comfort. 

 

Regulowany kąt zauszników.
Adjustable angle between visor and 
temples.

 
Odpowiednie do wykorzystania 
z okularami korygującymi.
Suitable for using with  
correction glasses.

 

Ultradura - dobra odporność 
na zadrapania, 100% filtr UV.
Ultradura -  antiscrach visor 
with 100% UV absorbtion.

 
Duo-flex - wyjątkowa opatentowana 
poduszka na końcu zauszników.
Duo-flex - unique, patented pad  
on end of tamples.

 

Regulowana długość zauszników.
Adjustable length of temples.

 
Łatwe do czyszczenia.
Easy to clean.

 

 

1/5

MOQ opakowanie

packing
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ULTRAVISION UH

Gogle ochronne z wymienialnymi szybkami. Kształt panoramiczny, 
przymocowane wodoodpornym gumowym paskiem. Specjalny 
system wietrzenia, zintegrowana ochrona przed oślepieniem 
z góry. Można założyć na okulary korekcyjne. Szybka UH-acetat, 
niezaparowujące.

Safety goggles with replaceable visor. Panoramic shape, visor 
attached by water-repellent rubber band.  Sophisticated ventilation 
system. Integrated protection against glare from above. Can be 
placed over corrective glasses. Visor UH-acetate, antifog

kod/code   kolor/colour

0501028899999 - 9301714  przezroczyste/clear

ULTRAVISION HC-AF

Gogle ochronne z wymienialnymi i niezaparowującymi szybkami 
poliwęglanowymi. Kształt panoramiczny, przymocowane 
gumowym paskiem. Specjalny system wietrzenia. Odpowiednie 
do zakurzonego środowiska, przeciw uderzeniu cząstek latających 
i przeciw rozpyleniu cieczy. Można założyć na okulary korekcyjne. 
Szybka poliwęglan HC-AC, oprawka szaro-pomarańczowa.

Safety goggles with replaceable antifog polycarbonate visor. 
Panoramic shape, visor attached by rubber band. Sophisticated 
ventilation system. Suitable to dusty environments, as protection 
against flying particles and splashing liquids. Can be placed over 
corrective glasses. Visor polycarbonate HC-AF, grey-orange frame

kod/code   kolor/colour

0501029599999 - 9302245  przezroczyste/clear

regulowane zauszniki
adjustable temples 

regulowane zauszniki
adjustable temples 

1/5

MOQ opakowanie

packing

1/5

MOQ opakowanie

packing

1/5

MOQ opakowanie

packing

1/5

MOQ opakowanie

packing

ASTROSPEC

Uniwersalne, lekkie okulary do wszelkiego rodzaju obróbki 
mechanicznej, dla kierowców, do spawania itp. Oprawki 
poliamidowe, regulowana długość i kąt zauszników. Szybka 
ultradura, niebieska oprawka.

Versatile, lightweight spectacles suitable for all types of 
mechanical work, for drivers, welders, etc. The frame is made of 
polyamide, the temples are adjustable in length and angle. Visor 
ultradura, blue frame

kod/code   kolor/colour

0501013299999 - 9168861  przezroczyste/clear

COSMOFLEX

Okulary ochronne plastikowe przezroczyste, kształt klasyczny, 
z ochroną boczną i górną. Możliwość wyboru szybek 
poliwęglanowych lub bezpiecznego szkła. Stały kąt. Szybka 
szkło utwardzane kl. 1. Oprawkę można osadzić beziecznymi 
soczewkami korekcyjnymi.

Safety clear plastic spectacle, traditional style, with top and side 
protection. Selection of visors polycarbonate or safety glass. 
Fixed angle. Visors class 1 hardened glass. The frame can be 
used for corrective lenses.

kod/code   kolor/colour

0501003699999 - 9130302  przezroczyste/clear
0501003599999 - 9130292 ramka / frame  
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FORCEFLEX

Oprawki z poliuretanu termoplastycznego (TPU) są profilowane wokół 
utwardzanych szybek opatentowanym systemem wtryskiwania. Połączenie 
szybek z oprawką umożliwia doskonałą ochronę przed uderzeniem. Okulary, 
z wyjątkową elastycznością oprawek, są odpowiednie do wszystkich 
rozmiarów głowy. Są w stanie odnowić swój kształt po prawie jakiejkolwiek 
deformacji spowodowanej np. noszeniem w kieszeni itd. Dzięki 
właściwościom materiału TPU okulary wytrzymują najtrudniejsze warunki 
w budownictwie i środowisku przemysłowym. Najnowocześniejsze sportowe 
wzornictwo z warstwą polimerową na zausznikach. Wybór z różnych 
kombinacji szybek/oprawek/ 6 krotnie przewyższa wymagania klasy F wg 
normy EN 166.  FORCEFLEX wygrał nagrodę inowacje 
EXPOPROTEXION na targach w Paryżu i pierwszą nagrodę 
za innowacyjny design SICURTECH na targach w Mediolanie.

Thermoplastic Polyurethane (TPU) Frame is moulded around Hard Coated 
Lenses using a Patented Captive Injection System. Bonding the lens 
to the frame enables superior impact protection. The unique flexibility 
of the frame allows a Universal fit for all head sizes. It os able to recover 
form almost any deformation that it may receive from simply being left 
in the pocket, to being stood on. The properties of TPU mean the 
spectacle will withstand much harder levels of use, ideal for the toughest 
of. Construction/industry environments. Latest Sports Styling with 
co-polymer grip sidearms. Choise of Lens/Frame combinations to suit. 
Exceeds EN166F by over six times. It won Innovation Award at 
EXPOPROTECTION fair in Paris and First Prize for Innovative 
Design at SICURTECH fair in Milano. 

kod/code   kolor/colour

0501039600999  pomarańczowo-szare/orange-grey
0501039606999  czarno-przydymione/black-smoke
0501039699999  granatowo-żółte/navy-yellow I/O
0501039681999  szaro-przezroczyste/grey-clear

pomarańczowa oprawka - szara szybka
orange frame - grey lense

czarna oprawka - przydymiona szybka
black frame - smoke lense

granatowa oprawka - żółta szybka
navy frame - yellow I/O lense

szara oprawka - przezroczysta szybka
grey frame - clear lense

1/120

MOQ opakowanie

packing

elastyczne boki
flexible side
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ORBIT

Bezbarwna wyjątkowo elastyczna szybka poliwęglanowa klasy 
1F, elastyczne zauszniki.

Extremely flexible PC visor, class of visor 1F, flexible temples

kod/code   kolor/colour

0501034981999  przezroczyste/clear

regulowane zauszniki
flexible temples

BASIC

Okulary ochronne, przezroczysta, panoramiczna szybka 
poliwęglanowa, odpowiednie do założenia na okulary korekcyjne, 
szybka klasy F

Visitors spectacles, clear, polycarbonate panoramic visor, fit over 
dioptric glasses, class F visor 

kod/code   kolor/colour

0501036981999  przezroczyste/clear

WAITARA

Okulary z wentylacją pośrednią, niezaparowujące, szybka 
utwardzana

Indirectly ventilated, antifog, tempered glasses

kod/code   kolor/colour

0501038899999  przezroczyste/clear

1/300

MOQ opakowanie

packing

1/1500

MOQ opakowanie

packing

1/60

MOQ opakowanie

packing
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BARDEN

Okulary ochronne z regulowanymi zausznikami, szybka 
poliwęglanowa. Szybka przezroczysta, żółta, 
przydymiona - obróbka przeciw zaparowaniu i zadrapaniu.

Protective spectacles with adjustable temples, polycarbonate 
visor. Visor clear, yellow, smoke – antifog, antiscratch

kod/code   kolor/colour

0501036481999  przezroczyste/clear
0501036406999  przydymione/smoke
0501036470999  żółte/yellow

regulowane zauszniki
adjustable temples 

PILLI

HOXTON

Okulary z płaską szybką poliwęglanową i miękką plastikową 
oprawką, z wentylacją bezpośrednią, szybka klasy F

Safety goggles with flat PC visor and soft plastic facepiece, 
directly ventilated, class F visor

Okulary z płaską szybką poliwęglanową i miękką plastikową 
oprawką, z wentylacją pośrednią, ochrona przed rozpryskującymi 
cieczami, szybka klasy F

Safety goggles with flat PC visor and soft plastic facepiece, 
indirect ventilation, protection against splashing fluids, class 
F visor

kod/code   kolor/colour

0501037499999  przezroczyste/clear

kod/code   kolor/colour

0501037799999  przezroczyste/clear

1/300

MOQ opakowanie

packing

1/300

MOQ opakowanie

packing

1/250

MOQ opakowanie

packing
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PANOLUX

Anatomicznie ukształtowane okulary panoramiczne z miękką 
częścią twarzową, zakryte wietrzenie, szybka poliwęglanową 
klasy 1BT, ochrona przed rozpryskującymi cieczami, można 
zakładać na okulary korekcyjne

Panoramic safety googles with soft plastic facepiece, 1BT class 
of PC visor, ergonomic shape, protection against splashing fluids, 
fit over dioptric glasses

kod/code   kolor/colour

0501037699999  przezroczyste/clear

VISIGUARD

Przezroczysta poliwęglanową przysłona twarzy z uchwytem 
na głowę, poliwęglanową szybka klasy 1B

Clear PC full face shield, headgear with browguard, 
polycarbonate visor class 1B

kod/code   kolor/colour

0502002399999  przezroczyste/clear

ZAPASOWA 
POLIWĘGLANOWA 
SZYBKA, BEZBARWNA
SPARE POLYCARBONATE 
VISOR, CLEAR

kod/code   kolor/colour

0502002499999  przezroczyste/clear

1/400

MOQ opakowanie

packing

1/35

MOQ opakowanie

packing

1/140

MOQ opakowanie

packing
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VISIGUARD MESH

Przysłona siatkowa twarzy z uchwytem na głowę

Wire mesh full face shield, headgear with browguard

kod/code   kolor/colour

0502002599999  przezroczyste/wire mesh

MAXSHIELD

Przezroczysta poliwęglanową osłona twarzy z uchwytem 
na głowę, szybka klasy F

Clear PC full-face shield, headgear with browguard, class F visor

kod/code   kolor/colour

0502002699999  przezroczyste/clear

ZAPASOWA SZYBKA 
POLIWĘGLANOWA  
SZYBKA
SPARE POLYCARBONATE 
VISOR

kod/code   kolor/colour

0502002299999  przezroczyste/clear

1/35

MOQ opakowanie

packing

1/60

MOQ opakowanie

packing

1/200

MOQ opakowanie

packing

uzupełnienie do zestawu PLUTO, str. 97
accessory to set PLUTO, page 97
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WELDGUARD

SE 1140 - Gogle spawalnicze z miękką elastyczną oprawką, 
trwała, przezroczysta, prostokątna szybka i uchylna szybka 
spawalnicza, szybki klasy F, wentylacja pośrednia, można 
zakładać na okulary korekcyjne, ochrona przed promieniowaniem 
powstającym podczas spawania, ciemne ochronne szkła 
spawalnicze nie są dołączone i należy zamówić je osobno

SE 1140 – Welding goggles with soft flexible facepiece, fixed 
rectangular clear lens and flip front welding lens, class F visors, 
indirect ventilation, fit over dioptric spectacles, protection against 
welding radiation, dark welding visor is not included.

kod/code   kolor/colour

0501037899999

ARTILUX WELD

Gogle spawalnicze z uchylnymi okrągłymi szybkami, wentylacja 
pośrednia, można zakładać na okulary korekcyjne, szybki klasy 
F, ochrona przed promieniowaniem powstającym podczas 
spawania, kolor niebieski

Welding goggles with flip circular visors, fit over dioptric 
spectacles, class F visors, protection against welding radiation, 
blue colour

kod/code   kolor/colour

0501038099999  niebieski/blue

ZAPASOWE SZKŁO do 
spawania, przyciemnienie 
06-08 lub przezroczyste, 
przyciemnienie 05
SPARE WELDING 
GLASSES, shade 06 -08 
or clear shade 05

kod/code   kolor/colour

0504002999005  przezroczyste/clear
0504002999xxx*  przydymione/smoke

ZAPASOWE SZKŁO 
do spawania 108x51, 
przyciemnienie przezroczyste 
00, przydymione 05-12
SPARE WELDING 
GLASSES 108x51, shade 
clear 00, smoke 05 - 12

1/30

MOQ opakowanie

packing

1/10

MOQ opakowanie

packing

1/200

MOQ opakowanie

packing

1/10

MOQ opakowanie

packing

kod/code   kolor/colour

0504003099999  przezroczyste/clear
0504003110xxx*  przydymione/smoke
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ZAPASOWE SZKŁO 
do spawania 110x90, 
przyciemnienie 06-11
SPARE WELDING 
GLASSES 110x90, shade 
06 -11

kod/code   kolor/colour

0504002799xxx*  ciemny/dark

ASK 300

Przyłbica spawalnicza samoprzyciemniająca, regulowane 
przyciemnienie automatycznego filtra optycznego od 9 do 13

Welding hood with electronic light filter, adjustable gloominess 
of the automatic optical filter from 9 to 13

kod/code   kolor/colour

0503000899999  czarny/black

ASK 400

Przyłbica spawalnicza samoprzyciemniająca, regulowane 
przyciemnienie i wrażliwość automatycznego filtra optycznego 
od 9 do 13

Welding hood with electronic light filter, adjustable gloominess 
and sensitivity of the automatic optical filter, from 9 to 13

kod/code   kolor/colour

0503001399999  czarny/black

SK 100

Plastikowa przyłbica spawalnicza, łatwo wymienialne szkła 
110x90 mm, przyciemnienie szkieł spawalniczych ochronnych 06-11

Welding hood with easily replaceable visors, available shade 
number of welding visors 06-11

kod/code   kolor/colour

0503001599999  czarny/black

1/8

MOQ opakowanie

packing

1/8

MOQ opakowanie

packing

1/10

MOQ opakowanie

packing

1/10

MOQ opakowanie

packing
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ASK 2000

UT

Przyłbica spawalnicza samoprzyciemniająca, regulowane 
przyciemnienie automatycznego filtra optycznego 9-13, regulacja 
wrażliwości i opóźnienia.

Welding hood with electronic light filter, adjustable gloominess 
of the automatic optical filter 9 - 13, adjustable shade level, 
sensitivity and delay.

Ręczna tarcza spawalnicza w kolorze niebieskim, możliwość 
opcjonalnego zamocowania rękojeści, szkło DIN 10, 
szybka 110x90 mm.

Welding handshield in blue colour, variable grip mounting, visor 
110x90 mm DIN 10.

kod/code   kolor/colour

0503001499999  srebrno-szary/silver-gey

kod/code   kolor/colour

0502006299999  modrá/royal

1/4

MOQ opakowanie

packing

1/40

MOQ opakowanie

packing

akcesoria do tarczy,
rękawice MERLIN, str. 254
accessory to shield, gloves 

MERLIN, page 254


