
A COVERGUARD új védőszemüvegei könnyű 

súlyuknak, rugalmasságuknak és természetes

illeszkedésüknek köszönhetően hosszú ideig

kényelmesen viselhetőek. 

Próbálja ki a természet ihlette tiszta látást!

két komponensű

(polikarbonát és TPR),

piros színű, rugalmas és

önbeállító szár, széles

szellőző felülettel

keskeny formai kialakítás,

széles oldalvédelemmel

puha és állítható,

csúszásbiztos orrnyereg

 

 

 

 

 

könnyű: 22 g – hosszú

ideig viselhető

EN 166:2001, 

EN 170:2003 – 2C-1,2 1FT

 hajlékony és rugalmas két

komponensű

(polikarbonát és TPR),

fekete és kék 

önbeállító szár

matt színezésű, 

sportos dizájn

puha és kényelmes

orrnyereg

 

 

 

 

 

súlya: 28 g – komfortos

viselet

EN 166:2001, 

EN 170:2003 – 2C-1,2 1FT

A természet ihlette: 

Új COVERGUARD védőszemüvegek 

 

2021 július

 

Airflex hajlékony és

rugalmas szürke szárak

precíz és optimális

illeszkedés minden

fejformához

puha állítható orrnyereg

 

3 különböző kategória: 

first, medium, high

 

smoke: füstszínű

clear: víztiszta

in-out: benti-kinti

 

nagyon könnyű: 17 g –

hosszú ideig viselhető

EN 166:2001, 

EN 170:2003 - 2C-1,2 1FT

több komponensű (SBC

kopolimer és TPR), 

kék és szürke, állítható

dőlésszögű,

alakvisszanyerő

memória szár

precíz és optimális

illeszkedés minden

fejformához

fémmentes termék –

elektromos környezetben

is használható,

puha és állítható,

csúszásbiztos orrnyereg

könnyű: 22 g – hosszú

ideig viselhető

EN 166:2001, 

EN 170:2003 – 2C-1,2 1FT

állítható elasztikus textil

fejpánt logózott fekete

színben

alacsony profilú keret

korszerű keskeny formai

kialakítás, indirekt

szellőzéssel 

tökéletesen alkalmas

folyadékokkal (3) és durva

porokkal (4) szembeni

védelemre, illetve megvédi a

szemet közepes energiájú

(B) (120 m/s sebességű)

részecskék mechanikai

hatása ellen

súlya: 64 g

EN 166:2001, 

EN 170:2003 – 2C-1,2 1BT 3 4 

FOX LYNXX TIGER PANTHER LEO

TIGER HIGH

TIGER MEDIUM

TIGER LOW

CLEAR: 6TIHC00NSI
SMOKE: 6TIHS00NSI
IN/OUT: 6TIHI00NSI

CLEAR: 6TIMC00NSI

SMOKE: 6TIMS00NSI

CLEAR: 6TIFC00NSI

SMOKE: 6TIFS00NSI

LYNXX CLEAR
víztiszta

LYNXX POLARIZED
polarizált, füstszínű

6LYNC00NSI

6LYNP00NSI

PANTHER CLEAR
víztiszta

PANTHER SMOKE
füstszínű

PANTHER YELLOW
sárga

6PANC00NSI

6PANS00NSI

6PANY00NSI

FOX CLEAR
víztiszta

FOX SMOKE
füstszínű

6FOXC00NSI

6FOXS00NSI

LEO CLEAR
víztiszta

6LEOC00NSI

extrém hőmérsékleti viszonyok közt használható

karcolódás gátló bevonat (AS) és UV védelem

2,2 mm vastag polikarbonát lencse 1,6 mm vastag polikarbonát lencse

 párásodást gátló bevonat 
(AF) és UV védelem 

2,2 mm vastag 

polikarbonát lencse


