
 

 

Panoramatické okuliare – typ WRAP AROUND  
Typ: 53  
 
Tento druh okuliarov, vybavený veľmi elegantným oporným nosným mostíkom, rovnomerne prenášajúcim váhu okuliarov, 
prináša svojmu užívateľovi maximálne pohodlie. Okuliare poskytujú mimoriadne kvalitné periférne videnie a sú vybavené 
olovom spevnenými postrannými krytmi. Obruba je vyrobená z mimoriadne odolného nylonu s vysokou pružnosťou, ktorá 
značne znižuje riziko rozbitia okuliarov. K dispozícii tak isto vo variante s nastaviteľným nosným mostíkom (je potrebné zvlášť 
priobjednať). Bez predpisu sú okuliare dodávané s obyčajným nosným mostíkom. Na predpis môžu byť dodané s mostíkom 
nastaviteľným.    

 
 

Váha: 90 gramov  
Ekvivalent = hrúbka olovenej vrstvy na prednej strane: 0,75 mm Pb 

Ekvivalent = hrúbka olovenej vrstvy na stranách: 0,50 mm Pb  
Farba: korytnačia 

Materiál obrúčiek: nylon s vysokou odolnosťou 
Materiál čočiek: Schott RS-520 (SF-6) 

Nastaviteľná nosná vložka: na špeciálnu objednávku 
Vnútorný priemer: 12,5 cm 

 

 
 

 

 

Ultra Fit Over  
Typ: 53UFO 
 
Jediný druh z našej ponuky okuliarov, ktorý sa vyznačuje svojou univerzálnoťou, okuliare pasujú na väčšinu typov dioptrických 
okuliarov. Ide o najpohodlnejšiu variantu tohoto typu okuliarov. 
                                      

                            

                                                                 
 

 
Hmotnosť: 92 gramov  

Ekvivalent = hrúbka olovenej vrstvy na prednej strane: 0,75 mm tvrdeného skla (Pb) 
Ekvivalent = hrúbka olovenej vrstvy na stranách: 0,35mm Pb  

Farba: čierna, korytnačia 
Vnútorný priemer: 143 mm 

 
   

 
 
 
 

Varianta: Katalógové číslo: 

Wrap Around, bezdioptrická verzia (bez predpisu)  SHD 53 

Wrap Around, jednoohniskové videnie Rx, predpis SHD 53-SV  

Wrap Around, bifokálne Rx, predpis SHD 53-BI  

Wrap Around, trifokále  Rx, predpis SHD 53-TRI  

Varianta: Katalógové číslo: 

Ultra Fit Over, čierna farba SHD 53-UFO-B 

Ultra Fit Over, korytnačia SHD 53-UFO-T 
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Pružné okuliare – typ ASTRO FLEX  
Typ: 70 
 
Tento typ panoramatických ochranných okuliarov je vyrobený z veľmi pružného a zároveň odolného materiálu. Predný rám 
prechádza plynule do bočných krytov, ktoré tvaruje. Dĺžka bočníc a uhol, ktorý zvierajú, sú rovnomerne nastaviteľné.  

 
 

Váha: 89 gramov 
Ekvivalent = hrúbka olovenej vrstvy na prednej strane: 0,75 mm Pb 

Ekvivalent = hrúbka olovenej vrstvy na stranách: 0,35 mm Pb  
Farba: modrá/číra 

Materiál obrúčiek: nylon 
Materiál čočiek: Schott RS-520 (SF-6) 

Vnútorný priemer: 14,38 cm  
 

 
 

 
MAX FIT 
Typ: 97 
 
Patentovaný vzhľad obrúb pri okuliaroch Max Fit umožňuje široký rozsah predpisov dioptrií. Súčasne predstavuje „unisex“ 
vzhľad menšej veľkosti s jemnou silikónovou výplňou nožiček v oblasti spánku a nosnej prepážky tak, aby bolo ich nosenie čo 
najpohodlnejšie.  

 
Váha: 63 gramov 

Ekvivalent = hrúbka olovenej vrstvy na prednej strane: 0,75 mm Pb 
Ekvivalent = hrúbka olovenej vrstvy na stranách: 0,35 mm Pb 

Farba: strieborná / čierna / červená / modrá  
Materiál obrúčiek: nylon 

Materiál čočiek: Schott RS-520 (SF-6) 
Vnútorný priemer: 14,38 cm 

 

 

Varianta: Katalógové číslo: 

Astro Flex, bezdioptrická verzia (bez predpisu), s postrannými krytmi SHD 70 

Astro Flex, jednoohniskové videnie Rx, predpis, s postrannými krytmi SHD 70-SV 

Astro Flex, bifokálne Rx, predpis, s postrannými krytmi SHD 70-BI 

Varianta: Katalógové číslo: 

Max Fit, bezdioptrická verzia (bez predpisu), strieborné                  SHD 97 

Max Fit, jednoohniskové videnie Rx, predpis,  strieborné SHD 97-SV 

Max Fit, bifokálne predpis Rx,  strieborné                    SHD 97-BI 

Max Fit,  bezdioptrická verzia (bez predpisu), čierne                   SHD 97BL 

Max Fit, jednoohniskové  videnie  Rx, predpis,  čierne                    SHD 97BL-SV 

Max Fit, bifokálne predpis Rx,  čierne                    SHD 97BL-BI 

Max Fit, bezdioptrická  verzia (bez predpisu ), červené               SHD 97R 

Max Fit, jednoohniskové videnie Rx, predpis, červené                   SHD 97R-SV 

Max Fit, bifokálne predpis Rx, červené             SHD 97R-BI 

Max Fit, bezdioptrická verzia (bez predpisu), modré                   SHD 97B 

Max Fit, jednoohniskové videnie Rx, predpis, modré                  SHD 97B-SV 

Max Fit, bifokálne predpis Rx, modré           SHD 97B-BI 
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Ultra – Flex Glasses OK 
Typ: 98UF 

 
Zdokonalené dostatočne široké obruby vyrobené z nylonu zaručujú flexibilitu a odolnosť. Nožičky sa jednoducho prispôsobujú 
tlaku.  Nosný mostík a nožičky sú vyrobené tak, aby zaručovali pohodlné nosenie. Štandardnou súčasťou vybavenia každého 
modelu je nastavitelná upínacia šnúrka.    

 

 

 
 

Váha: 73 gramov 
Ekvivalent = hrúbka olovenej vrstvy na prednej strane: 0,75 mm Pb 

Ekvivalent = hrúbka olovenej vrstvy na stranách: 0,35 mm Pb 
Farba: čierna, červená, strieborná, fialovo-šedá, modro-žltá  

Materiál obrúčiek: nylon 
Vnútorný priemer: 130 mm 

 

 

 

97 

Varianta: Katalógové číslo: 

Ultra-Flex, bezdioptrická verzia, s bočnými krytmi, čierne SHD 98UFB 

Ultra-Flex, jednoohniskové videnie Rx, s bočnými krytmi, čierne SHD 98UFB-SV 

Ultra-Flex, bifokálne predpis Rx, s bočnými krytmi, čierne SHD 98UFB-BI 

  
Ultra-Flex, bezdioptrická verzia, s  bočnými krytmi , modro-žlté SHD 98UFBY 

Ultra-Flex, jednoohniskové videnie Rx, predpis, s  bočnými krytmi , modro-žlté SHD 98UFBY-SV 

Ultra-Flex, bifokálne predpis Rx, s  bočnými krytmi , modro-žlté SHD 98UFBY-BI 

  
Ultra-Flex, bezdioptrická verzia, s  bočnými krytmi , fialovo-šedé SHD 98UFPG 

Ultra-Flex, jednoohniskové  videnie Rx, predpis, s  bočnými krytmi , fialovo-šedé SHD 98UFPG-SV 

Ultra-Flex,  bifokálne predpis Rx, s  bočnými krytmi , fialovo-šedé SHD 98UFPG-BI 

  
Ultra-Flex, bezdioptrická  verzia , s  bočnými krytmi , červené SHD 98UFR 

Ultra-Flex, jednoohniskové  videnie Rx, predpis, s  bočnými krytmi , červené SHD 98UFR-SV 

Ultra-Flex,  bifokálne predpis Rx, s  bočnými krytmi , červené SHD 98UFR-BI 

  
Ultra-Flex, bezdioptrická  verzia , s  bočnými krytmi , strieborné SHD 98UFS 

Ultra-Flex, jednoohniskové  videnie Rx, predpis, s  bočnými krytmi ,  strieborné SHD 98UFS-SV 

Ultra-Flex,  bifokálne predpis Rx, s bočnými krytmi ,  strieborné SHD 98USF-BI 

  
Ultra-Flex, bezdioptrická  verzia , s bočnými krytmi , tmavošedé SHD 98UFT 

Ultra-Flex, jednoohniskové  videnie Rx, predpis, s  bočnými krytmi , tmavošedé SHD 98UFT-SV 

Ultra-Flex,  bifokálne predpis Rx, s  bočnými krytmi , tmavošedé SHD 98UFT-BI 

  


