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Inleiding
Neem uw persoonlijke veiligheid ter harte
3M, toonaangevend in veiligheids- en beschermingsuitrusting, voert
nu ook het prestigieuze merk Peltor™ in zijn assortiment.
Het nieuwe assortiment oogbeschermingsproducten van 3M is
verrijkt met brillen van superieure kwaliteit met optimaal evenwicht
tussen draagcomfort, bescherming en design.
Onze doelgerichte bedrijfsvoering, onze grondige deskundigheid,
kwaliteit en service staan volledig ten dienste van onze afnemers.
Met ons wereldwijd netwerk beschikken we over de meest
geavanceerde technologie, fabricagefaciliteiten en know-how
waarmee we méér doen dan eenvoudigweg producten ontwikkelen
ter bevordering van de veiligheid en comfort van uw personeel. Onze
geavanceerde techniek en technologie sluit aan bij het zich steeds
verder ontwikkelende productenassortiment, de superieure kwaliteit
en de innovatieve oplossingen die u, onze klanten, met recht van 3M
verwacht.

Algehele bescherming

Samenwerking

Het is onze taak om mensen te beschermen, op het werk, en thuis en dat

3M staat voor meer dan alleen haar producten. We werken nauw samen met

hun hele leven lang.

distributeurs, veiligheidsadviseurs en ondernemingen aan de bescherming

We zijn ervan overtuigd dat gezondheid en veiligheid in welke werkomgeving

van mensen die in een onveilige omgeving werkzaam zijn. Met haar

dan ook voorop moeten staan en dat een comfortabele uitrusting uw

wereldwijde aanwezigheid is 3M dan ook in staat om haar afnemers waar

personeel stimuleert om de veiligheidsnormen na te leven, met als gevolg

dan ook te helpen.

een verbeterde veiligheid en een hogere productiviteit. Naast de beveiliging
van mensen hebben we tevens de bescherming van het milieu voor ogen.
We zien er daarom uitdrukkelijk op toe dat de veiligheidsproducten die we
ontwikkelen en gebruiken, mensen, milieu en werkplek zo weinig mogelijk
belasten.

Duurzame innovaties
Het nakomen van onze doelstellingen veronderstelt
verantwoordelijkheidsbesef, klantgerichte innovatie, kennis en expertise,
gestimuleerd door een grondige kennis van de behoeften van onze
afnemers. 3M voert een allround portfolio met sportieve veiligheidsbrillen,
overzetbrillen en correctiebrillen.
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Design
en bescherming
Design

Comfort

Design is een beslissende factor om persoonlijke beschermingsmiddelen

Het merendeel van onze producten heeft instelbare veren en het montuur

(PBM) daadwerkelijk te dragen. 3M biedt een uitgebreide keuze stijlvolle,

is (op de plaatsen die het hoofd aanraken) voorzien van zachte padding ter

modieuze producten.

bevordering van het draagcomfort. Tevens past hierdoor elke bril zich aan
aan de verschillende gelaatsvormen en -maten.

Bescherming
Het brede assortiment veiligheidsbrillen is van de hoogste optische

Combinaties

klasse. Een brede serie brilmonturen zijn voorzien van een duurzame

Oogbescherming wordt vaak in combinatie met andere persoonlijke

krasbestendige en condenswerende coating. De meeste veiligheids- en

beschermingsmiddelen gedragen: het is daarom belangrijk dat deze qua

overzetbrillen van 3M bieden betrouwbare UV-bescherming; ze zijn allen

comfort en vorm op elkaar afgestemd zijn. De meeste monturen zijn met

volgens EN 166:2001 gecertificeerd en dragen het CE-keurmerk.

de adem- en gehoorbeschermingsmiddelen van 3M te combineren. De
combinatie met andere PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) is
afhankelijk van een aantal factoren: die per werkomgeving kan verschillen.

uitleg VAN DE PICTOGRAMMEN
ASFERISCHE LENZEN

COATING

De lenzen zijn meestal geconstrueerd op basis van sferische curven
(secties van een bolvormig lichaam) die een constante curve vertonen.
Het menselijk gelaat is onregelmatig van vorm zodat asferische (nietsferische) curven meer toepasselijk zijn.

3M is specialist in coating-technologie: met onze gepatenteerde DX-coating komt dit duidelijk
tot uiting. Ons productenassortiment omvat meerdere opties:

Anti-Kras (AS)
Super meerlaagse behandeling voor extreme krasbestendigheid.

VlOeistofspatten EN -druppels

Anti-Damp (AF)

De ventilatie en de coating geven bescherming tegen accidentele
opspattingen of vernevelde gevaarlijke stoffen

Deze zéér efficiënte coating voorkomt dat de lenzen beslaan.

STOF

Deze gecombineerde coating is extreem krasbestendig en antidamp.

De ogen worden door de weldoordachte constructie van de
ventilatiekanalen beschermd tegen grove stofdeeltjes.

DX

SMELTMETAAL

Spiegelend

De ogen worden door de vormgeving van het montuur beschermd
tegen spattend smeltmetaal.

Specifieke coating tegen verblinding; bescherming tegen krassen, UV-licht, zonlicht en felle
stralen doordat schadelijk licht wordt teruggekaatst.

Draaibare veertippen
Draaibare veertippen van zacht materiaal om de bril in elke situatie op
zijn plaats te houden.
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Anti-Scratch- Anti-Fog (AS-AF)

Deze grensverleggende coating is extreem anti-damp, krasbestendig en bovendien antistatisch en beschermt tegen agressieve chemicaliën.

DX-coating

Werkt
waar
andere coatings het opgeven
De DX-coating is uniek. Deze is een

Een eenvoudige test kan u overtuigen van de

grensverleggende combinatie: krasbestendig,

superieure kwaliteit van de door 3M ontwikkelde

anti-damp, antistatisch en chemisch bestendig.

DX-coating. Maak een pot hete koffie of thee

Met deze vier belangrijke eigenschappen biedt

klaar. Houd de lenzen boven de dampende

de gepatenteerde DX-coating de hele dag door

vloeistof. Als u snel genoeg kijkt, kunt u zien dat

bescherming tegen alle invloeden van buitenaf.

er zich een dunne laag over het oppervlak vormt
waarna deze meteen verdwijnt. Het is haast

Voor de DX-coating bestaat geen effectief

onmogelijk om deze laag te zien. Nadat de laag

alternatief. De lenzen behouden hun helderheid

gevormd is, is er op het glas geen verandering

en de ogen worden continu en effectief

meer waarneembaar. De lens blijft volkomen

beschermd. De DX-coating heeft een onbeperkte

helder en geeft optimaal zicht. Wanneer u de

levensduur.

lenzen lang genoeg over de dampende vloeistof
houdt, zullen zich aan de onderkant druppels

De technologie van deze exclusieve, in eigen

vormen.

huis ontwikkelde coating wordt doorlopend
gecontroleerd om een optimale prestatie te
garanderen.
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Comfort
Overzetbrillen
Serie 3M™ 2800

2805

2802

2800

De overzetbrillen zijn bedoeld om met minimale hinder over een
correctiebril te dragen. Deze bieden een uitstekende dekking, een
maximaal gezichtsveld en een optimale bescherming tegen invloeden.
Instelbare veerlengte (vier standen) voor optimaal draagcomfort en
pasvorm. Handige schuin instelbare lenzen voor optimaal draagcomfort.
Platte, compacte, zachte veren voor optimaal draagcomfort en minimale
interventie met een correctiebril.
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Lenskleur

Lens

Coating

Filter

2800

Productcode

Montuur

PC - Helder

AS

UV

2802

PC - Amberkleurig

AS

UV - blauw licht

2805

PC - Tint 5

AS

Lassen (UV-IR)

3M™ OX 1000
Comfortabele overzetbril die perfect past over elke correctiebril. Licht
gewicht voor optimaal draagcomfort. De basisuitvoering OX 1000
is voorzien van standaard veren en van een onbehandelde lens van
polycarbonaat. Geen metalen onderdelen – ideaal voor electriciens.

Lenskleur

Productcode

Montuur

17-5118-0000P

Lens

Coating

Filter

PC - Helder

-

UV

Lens

Coating

Filter

PC - Helder

DX

UV

3M™ OX 2000

Comfort
De OX 2000 wordt geleverd met in vijf verschillende standen instelbare
en blokkeerbare oorveren en met draaibare veertippen met uitstekende
grip in alle standen. De vlakke ruit van polycarbonaat is voor optimale
bescherming tegen condensvorming en agressieve chemicaliën voorzien
van de DX Coating.

Lenskleur

Productcode

Montuur

17-5118-2040P

3M™ OX 3000

Speciaal voor gehoorbescherming
Peltor™ Gehoorkappen
Een natuurlijke keuze voor wie gehoorbeschermers draagt.
De rechte instelbare veren van de OX 3000 zijn perfect afgestemd
op de gehoorbeschermers van Peltor™. De met rubber belegde
antislip-oortippen bieden extra draagcomfort.

Lenskleur

Productcode
17-5118-3040P

Montuur

Lens

Coating

Filter

PC - Helder

DX

UV
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Classic
Overzetbrillen
3M™ Tour-Guard

41170-00000

De standaard TourGuard-overzetbril kan over nagenoeg elke correctiebril
worden gedragen. De iets compactere maat (41176-00000) wordt apart of
in combinatie met een normale correctiebril gedragen.

Lenskleur

Lens

Coating

Filter

41170-00000

Productcode

Montuur

PC - Helder

-

UV

41176-00000

PC - Helder

-

UV

3M™ Visitor

71448-00001C

Deze lichtgewicht bezoekersbril van polycarbonaat is voorzien van een
geïntegreerde wenkbrauwbeschermer en van zijflappen. Deze wordt zowel
apart gedragen als in combinatie met een normale correctiebril.
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Lenskleur

Productcode
71448-00001C

Montuur

Lens
PC - Helder

Coating
-

Filter
UV

Premium
veiligheidsbrillen
3M™ Marcus Grönholm

71462-00001CP

71462-00002CP

71462-00003CP

Hypoallergeen metalen montuur met instelbare neuspads.
Buigzame, met rubber beklede oorveren voor extra draagcomfort
en instelbaarheid. Platte oortippen met verende scharnieren,
te dragen onder de veiligheidshelm. Gedecentreerde dubbele
en sterk gebogen polycarbonaatlenzen voor optimale
oogbescherming en maximaal gezichtsveld.

Lenskleur

Productcode

Montuur

Lens

Coating

Filter

71462-00001cp

PC - Helder

AS-AF

UV

71462-00002cp

PC - Bronskleurig

AS-AF

Zonlicht - blauw licht

71462-00003cp

PC – Blauwweerspiegelend Weerspiegelend

Zonlicht - verblinding - geel

3M™ Marcus Grönholm
Large

Het model Marcus Grönholm Large heeft dezelfde eigenschappen
als hierboven maar is geschikt voor grotere hoofdmaten.
Model met blanke lenzen, vlakke vervormbare oorveren met
rubber oortippen en verende scharnieren; gebogen lenzen voor
maximale oogbescherming en optimaal gezichtsveld.

Lenskleur

Productcode
71462-00004cp

Montuur

Lens

Coating

Filter

PC - Helder

AS-AF

UV
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Premium
veiligheidsbrillen
3M™ Metaliks

71460-00001CP

71460-00002CP

Gepolijst metalen montuur met elegante gedecentreerde basis-10 lenzen
voor maximale oogbescherming en optimaal gezichtsveld. Comfortabele
platte oorveren met zachte oortippen voor optimale pasvorm. Zachte
instelbare neuskussentjes, afgestemd op nagenoeg alle neusvormen en
-maten.
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Lenskleur

Productcode

Lens

Coating

Filter

71460-00001CP

Montuur

PC - Helder

AS-AF

UV

71460-00002CP

PC - grijs

AS-AF

Zonlicht

3M™ Metaliks Sport

71461-00001CP

71461-00002CP

71461-00003CP

71461-00004CP

Hypoallergeen metalen montuur met instelbare neusbrug. Buigzame,
met rubber beklede oorveren voor extra draagcomfort en instelbaarheid.
Gedecentreerde polycarbonaatlenzen, sterk gebogen voor optimale
oogbescherming en maximaal gezichtsveld.

Lenskleur

Productcode

Lens

Coating

71461-00001CP

Montuur

PC - Helder

AS-AF

Filter
UV

71461-00002CP

PC - amberkleurig

AS-AF

UV - blauw licht

71461-00003CP

PC - blauwweerspiegelend

Weerspiegelend

Zonverblinding

71461-00004CP

PC - grijs

AS-AF

Zonlicht
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Premium
veiligheidsbrillen
3M™ Fuel

71502-00002CP

71502-00003CP

71502-00004CP

71502-00001CP

Voor gebruik op het werk, thuis en bij recreatie buitenshuis.
De hoge-kwaliteitslenzen van de FUEL-serie zijn vervaardigd uit
hogedichtheids nylon, een materiaal dat bestand is tegen impact,
torsie en extreme hitte. De vormgeving van het spuitgegoten montuur
voorkomt dat de lenzen door een frontale klap worden ontwricht. De
ventilatiekanalen boven de neusbrug en langs de zijflappen voorkomen
condensvorming.

TRIPLE REFLEX COATING
· Hoge krasbestendigheid
· Weerspiegelende lenzen
van hoge kwaliteit
· Extreme UV-bescherming
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Lenskleur

Lens

Coating

71502-00001CP

Productcode

Montuur

PC - I/O weerspiegelend

Weerspiegelend

Filter
Zonverblinding

71502-00002CP

PC - blauwweerspiegelend Weerspiegelend

Zonverblinding

71502-00003CP

PC - roodweerspiegelend

Weerspiegelend

Zonverblinding

71502-00004CP

PC - bronskleurig

AS-AF

Zonlicht - blauw licht

De FUEL-serie wordt geleverd in een
opbergtsje van microvezel die de lens niet
alleen beschermt maar ook reinigt. Tevens
als los accessoire leverbaar
(ref. 26-6780-00P).

3M™ Fuel gepolariseerd

Een unieke aanvulling op de veiligheidsbrillen van de FUEL-serie
(zonnebrillen): de eerste veiligheidsbril op de Europese markt die voorzien
is van donkergrijze gepolariseerde lenzen.

Lenskleur

Productcode
71502-00005CP

Montuur

Lens

Coating

Filter

PC - Polarised

AS-AF

Zonverblinding

De lenzen geven optimaal comfort en bescherming tegen horizontale
lichtspiegeling en betere contrastwaarneming in een heldere omgeving.
Een hoogwaardige veiligheidsbril met beproefde slagbestendigheid en
bescherming tegen schadelijke UV-stralen.
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Premium
veiligheidsbrillen
3M™ Force-3

71502-10000CP

I/O Verspiegelde lenzen

Condenswerende lens Silver Verspiegeld
De Force-3 is middels een revolutionair concept ontwikkeld: deze bril
wordt met drie paar uitwisselbare lenzen geleverd zodat deze in alle
omstandigheden optimaal inzetbaar is. De complete set bestaat uit een
stijlvol montuur met torsiebestendige veren, uiterst stootbestendige lenzen
voor optimale veiligheid en een Triple Reflex-coating voor superieure
bescherming tegen UV en voor betere krasbestendigheid.

Lenskleur

Lens

Coating

71502-10000CP

Productcode

Montuur

PC - roodweerspiegelend

Weerspiegelend

Filter
Zonverblinding

71502-10000CP

PC - zilverweerspiegelend

Weerspiegelend

Zonverblinding

71502-10000CP

PC - I/O weerspiegelend

Weerspiegelend

Zonverblinding

Keuze tussen drie paar lenzen: I/O (Indoor/Outdoor, binnen-/buitenshuis),
Zilver Weerspiegelend (zilverkleurig, weerspiegelend, anti-damp) , en
Rood Weerspiegelend (roodkleurig, weerspiegelend, anti-damp). Geleverd
in een opbergzakje van microvezel die de lenzen zowel reinigt als
beschermt, met een instelbare hoofdband en een etui voor twee paar
vervangingslenzen.

Eenvoudig uitwisselbare lenzen
Lenzensysteem: drie paar lenzen per set

Compleet leverbaar met deze onderdelen

Stap 1
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Stap 2

Stap 3

3M™ BX

11380-00000P

11381-00000P

Het slanke, stijlvolle en volledig instelbare model BX is ontwikkeld
voor de hedendaagse werkplek. Oorveren met zachte oortippen
voor optimaal draagcomfort. Zachte neusbrug met universele
pasvorm. In lengte instelbare oorveren met volledig verstelbare
constructie: drie hellingshoeken voor de beste pasvorm. Leverbaar
met heldere of grijze Solar anti-damp lenzen.

Lenskleur

Productcode

Veer

Type lens

Coating

Filter

11380-00000P

PC - Helder AS-AF

UV

11381-00000P

PC - Grijs

Zonlicht

AS-AF

3M™ BX Readers

Gebied zonder
correctie

Gebied met correctie
(+1,50, +2,00 of +2,50)

11374-00000P

BX-model met spuitgegoten bifocale polycarbonaatlenzen,
leverbaar in drie sterktes: Dioptrie +1,50, +2,00 en +2,50.
De onderkant van de lens is voorzien van een lens op sterkte
voor lezen of voor precisiewerk; deze biedt tevens uitstekende
bescherming tegen rondvliegende deeltjes en voorkomt
condensvorming (anti-damp coating).

Lenssterkte

Productcode

Type lens

Coating

Filter

+1.50

11374-00000P

Veer

PC - Helder

AS-AF

UV

+2.00

11375-00000P

PC - Helder

AS-AF

UV

+2.50

11376-00000P

PC - Helder

AS-AF

UV
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Premium
veiligheidsbrillen
3M™ Eagle

Met zijn ongeëvenaarde prestaties is Eagle eerste keus wat betreft
veiligheidsbrillen met normale of correctielenzen. Het montuur van
blank Grilamid (kunststof) met geïntegreerde zijkapjes biedt superieure
oogbescherming. De volledig verstelbare oorveren zijn ook in lengte
instelbaar (drie standen) en hebben een, perfecte pasvorm. De nieuwe
zachte draaibare oortippen zorgen in elke situatie voor een goede grip.

Lenskleur

Productcode

Lens

Coating

Filter

01-3021-10P

Montuur

CR39 - Blank

AS

-

01-3022-10P

CR39 - Blank

AS

-

02-3022-01P

Mineraal - Blank

-

-

04-3021-20P

PC - Helder

AS

UV

04-3021-40P

PC - Helder

DX

UV

04-3022-20P

PC - Helder

AS

UV

04-3022-40P

PC - Helder

DX

UV

02-3022-98P

Mineraal Neoprotec

-

Oranje geel

3M™ Eagle Near Vision

Bril met volledig instelbare veren en blanke polycarbonaatlenzen.
Monofocale lenzen leverbaar in drie sterktes: +1,50, +2,00 en
+2,50. Standaard pupilafstand 64 mm. Lenzen op sterkte ideaal voor
precisiewerk, kwaliteitscontrole en elektronische montage.

Lenssterkte

Productcode

Lens

Coating

Filter

+1.50

04-3150-20P

Montuur

PC - Helder

AS

UV

+2.00

04-3200-20P

PC - Helder

AS

UV

+2.50

04-3250-20P

PC - Helder

AS

UV

3M™ Eagle Welding

De polycarbonaatlens absorbeert UV-licht, verlaagt het infrarood-niveau
en biedt optimaal oogcomfort door demping van het zichtbare licht. Te
gebruiken waar UV-, IR- en zichtbaar licht een risico vormen. Leverbaar in
de schakering 1,7 (voor lasassistenten) tot 7,0 (snijbranden).
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Lenskleur

Lens

Coating

Filter

27-3024-01P

Productcode

Montuur

PC - 1,7

AS

Lassen (UV-IR)

27-3024-03P

PC - 3,0

AS

Lassen (UV-IR)

27-3024-05P

PC - 5,0

AS

Lassen (UV-IR)

27-3024-07P

PC - 7,0

AS

Lassen (UV-IR)

3M™ Eagle Clip-On

Zwartkleurige voorzetbril van grilamide, speciaal ontwikkeld voor de
Eagle-monturen. De voorzetbril is gemakkelijk te bevestigen via het
kliksysteem van de neusbrug.

Lenskleur

Productcode

Montuur

Lens

Coating

Filter

-

06-3421-29

Mineraal - Neotherm

28-3421-01

PC - 1.7

AS

Geel - IR
Lassen (UV-IR)

28-3421-03

PC - 3.0

AS

Lassen (UV-IR)

28-3421-05

PC - 5.0

AS

Lassen (UV-IR)

28-3421-07

PC - 7.0

AS

Lassen (UV-IR)

3M™ Eagle Clip-On Near Vision

Clip-on Near Vision voor Eagle-monturen worden geleverd met blanke
polycarbonaatlenzen van één sterkte met harde coating in een dioptrie
van +1,50, +2,00 en +2,50. Lenzen op sterkte ideaal voor precisiewerk,
kwaliteitscontrole en voor mensen met gezichtsveroudering die
oogbescherming nodig hebben terwijl ze op de werkplek moeten lezen.

Lenskleur

Lens

Coating

06-3150-20P

Productcode

Montuur

PC - Helder

AS

06-3200-20P

PC - Helder

AS

06-3250-20P

PC - Helder

AS

Filter

3M™ Universal Clip-On

Deze voorzetbril is geschikt voor elk type correctiebril. Door het
veermechanisme verstelbaar in drie standen. De bevestigingsklemmen
van kunststof voorkomen krassen op de correctielenzen.

Lenskleur

Productcode

Lens

Coating

Filter

22-5038-20

Montuur

PC - Helder

AS

UV

22-5038-25

PC - Grijs

AS

Zonlicht

28-5038-03

PC - 3.0

AS

Lassen (UV-IR)

28-5038-05

PC - 5.0

AS

Lassen (UV-IR)
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Premium
veiligheidsbrillen
Serie 3M™ 2750

2751

2750

De serie 2750 combineert een aantrekkelijk en eigentijds design met een
omsluitende constructie waarmee men meteen vertrouwd raakt. Lenzen
leverbaar in twee kleuren.
Zachte, comfortabele, geventileerde neusbrug. Oorveerlengte in vijf
verschillende standen instelbaar voor individuele pasvorm. Met smalle
neusbrug en platte veren voor combinatie met andere PBM’s. Ideale
combinatie met de maskers van de series 3M™ 9300 en 3M™ 4000 en
met de halfmaskers van de serie 3M™ 7500.
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Lenskleur

Lens

Coating

Filter

2750

Productcode

Montuur

PC - Helder

AS-AF

UV

2751

PC - Grijs

AS-AF

Zonlicht

3M™ LED Light Vision

Deze veiligheidsbril is voorzien van een instelbare, ultraheldere LED
met een accu met lange levensduur (meer dan vijftig werkuren). Twee
makkelijk vervangbare lithium CR2032-batterijen worden meegeleverd.
Met rubber beklede oorveren en neusbrug voor extra draagcomfort. De
condenswerende polycarbonaatlens beschermt tegen UV-licht en impact
bij extreme temperaturen.

Lenskleur

Productcode
11356-00000P

Montuur

Lens

Coating

Filter

PC - Helder

AS-AF

UV

De LED Light Vision helpt u een donker gebied verlichten terwijl uw ogen
beschermd zijn en u uw handen vrij hebt om te werken. Voor de veiligheid
is dit een horizonverleggende innovatie: Elektrische werkzaamheden,
autoreparatie, loodgieterswerk, hobbyen, fijnmechanische
werkzaamheden in het donker, ’s nachts lezen enz.
De LED Light Vision wordt geleverd in een opbergtasje van microvezel
waarmee de lens zowel wordt gereinigd als beschermd.

De LED Light Vision wordt geleverd in een opbergtasje van microvezel
waarmee de lens zowel wordt gereinigd als beschermd.

3M™ Headlights

De HEADLIGHTS zijn makkelijk te bevestigen ultra-heldere LED’s die te
combineren zijn met alle veiligheidsbrillen. Twee makkelijk vervangbare
lithium CR2032-batterijen meegeleverd, met een levensduur van meer
dan 50 uur.

Artikelcode: 26-4000-00P

Met de HEADLIGHTS kunt u in het donker werken zonder een andere bril
op te moeten zetten, terwijl uw ogen beschermd zijn en u uw handen vrij
houdt om te werken. Ideaal bij electrische werkzaamheden, autoreparatie,
loodgieterswerk, hobbyen, fijnmechanische werkzaamheden in het donker,
’s nachts lezen enz.
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Comfort
veiligheidsbrillen
3M™ Maxim

13225-00000P

Gepatenteerde asferische lenzen met 180° onbelemmerd zicht en
optimale oogbescherming. Condenswerend ventilatiekanaal achter
de lenzen. DX-coating voor bescherming tegen condensvorming,
krassen en chemische invloeden. Zachte neusbrug met universele
pasvorm. Geïntegreerde gepolsterde voorhoofdbescherming voor extra
draagcomfort en schokdemping. Instelbare veerlengte met pantoscopisch
mechanisme.

Lenskleur

Lens

Coating

Filter

13225-00000P

Productcode

Montuur

PC - Helder

DX

UV

13226-00000P

PC - bronskleurig

DX

Zonlicht - blauw licht

13227-00000P

PC - I/O weerspiegelend Weerspiegelend Zonverblinding

13228-00000P

PC - amberkleurig

DX

UV - blauw licht

13229-00000P

PC - Helder

DX

UV

3M™ Maxim Welding

13224-00000P

Lasfilter. Bescherming tegen impact, zichtbaar, UV-, en IR-licht.
Overeenstemmend met de Europese normen EN 166 en EN 169.
Toepassing: autogeen lassen, solderen, snijbranden. DX-coating en
gepatenteerde asferische lens.
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Lenskleur

Lens

Coating

Filter

13323-00000P

Productcode

Montuur

PC - 3.0

DX

Lassen (UV-IR)

13324-00000P

PC - 5.0

DX

Lassen (UV-IR)

3M™ Maxim Minimizer

Dit unieke filter beschermt tegen verblindend, UV- en IR-licht en
geeft een goed zicht (50% lichtdoorlaatbaarheid) met uitstekende
kleurperceptie. Ideaal voor een lasassistent en in de lasomgeving.

Lenskleur

Productcode
13325-00000P

Montuur

Lens

Coating

PC Minimizer

Weerspiegelend Lassen (UV-IR)

Filter

3M™ RX Insert voor Maxim

Metalen half-randloos inzetstuk met dioptrie voor de Maxim
en Maxim Ballistic. Wordt in de neusbrug bevestigd. Optimale
flexibiliteit voor multi-tasking.

Artikelcode

407-19-00000

Wordt aan de bovenkant in gestoken, in de tussenruimte
tussen montuur en lens. Te combineren met CR39-lenzen of
polycarbonaatlenzen. Artikelcode: 40719-00000
(alleen correctie-inzetstuk, lenzen niet inbegrepen)
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Comfort
veiligheidsbrillen
3M™ Maxim Ballistic

13296-00000

Speciaal voor gehoorbescherming
Peltor™ Gehoorkappen

13297-00000

Naast de asferische lens en de zachte, instelbare neusbrug heeft dit
specifieke model korte platte veren met pantoscopische instelling. Dit
model is speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met een helm of
gehoorbescherming; voldoet ruimschoots aan de criteria van de militaire
Vo-test voor hogesnelheids-impact (Standaard MIL-STD 662 – impact in
198 m/s).

Lenskleur

Lens

Coating

Filter

13296-00000

Productcode

PC - Helder

DX

UV

13297-00000

PC - bronskleurig

DX

Zonlicht - blauw licht

13298-00000

PC - I/O weerspiegelend

Weerspiegelend

Zonverblinding

13299-00000

PC - amberkleurig

DX

UV - blauw licht

3M™ Maxim Ballistic Utility Pack
Het ideale pakket voor militair/politiepersoneel, openbare diensten en regelmatige
vrijetijdsgebruikers. De zwarte gordeltas bevat drie soorten filters: blank, brons- en
amberkleurig. De gordeltas is tevens apart leverbaar. Geleverd met platte veren
en instelbaar nylonhoofdband (minimaal dempingsverlies bij combinatie met een
Peltor™ gehoorkap).
De hoofdband is apart leverbaar (bestelnummer: 16610-00000P), evenals de
gordeltas (bestelnummer: 12-0700-00PE).
Lenskleur

Productcode
13200-99999A
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Montuur

Lens

Coating

Filter

PC - Helder

DX

UV

PC - bronskleurig

DX

Zonlicht - blauw licht

PC - amberkleurig

DX

UV - blauw licht

Montuur

3M™ Maxim Ballistic Vermillion

Lenskleur

Productcode

Montuur

13326-00000P

Lens

Coating

Filter

PC - vermiljoen

DX

UV - groen licht

Lens

Coating

Filter

PC - Helder

DX

UV

3M™ Maxim Ballistic Shooting Kit
Zoals de Maxim Ballistic Tac Pack, wordt de Shooting Kit geleverd in
een gordeltas met klittenband, riemklem en snelsluiting. Aan de set is
een vermiljoenkleurige lens toegevoegd, die speciaal ontwikkeld is voor
schieten bij een groene achtergrond.
Lenskleur

Productcode
13300-99999P

Montuur

Lens

Coating Filter

PC - Helder

DX

UV

PC - bronskleurig

DX

Zonlicht - blauw licht

PC - amberkleurig

DX

UV - blauw licht

PC - vermiljoen

DX

UV - groen licht

3M™ Maxim Sport

Hedendaags, atletisch design met tweekleurig montuur. Asferische lens
met 180° panoramisch zicht en DX-coating. Veren met geïntegreerd Sport
Grip-kussen van elastomeer voor optimale pasvorm en impactbeveiliging.

Lenskleur

Productcode
13240-00000P

Montuur

Dankzij de DuoForm-spuitgiettechniek is een ongelooflijk licht montuur
ontwikkeld, met elastomerisch gepolsterde voorhoofdbescherming voor
optimaal draagcomfort en energie-absorptie. Dankzij deze technologie
overschrijdt dit montuur de richtlijnen voor impact, inclusief de militaire
Vo-test regimen voor hogesnelheidsimpact (richtlijn MIL-STD 662 –
impact bij 198 m/s).
De voorhoofdbescherming van twee materialen biedt tevens uitstekende
bescherming tegen gevaarlijke stoffen.
De platte Sport-Grip-veren zijn via de DuoForm technologie geproduceerd.
Deze grijpen voor optimaal draagcomfort achter het hoofd en komen niet
in contact met de gevoelige delen van het oor. Te combineren met een
gehoorkap en een helm.
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Comfort
veiligheidsbrillen
3M™ Solus™

71505-00001CP

71505-00001CP

71505-00005CP

71505-00004CP

71505-00006CP

71505-00003CP

71505-00009CP

71505-00008CP

Met zijn kleurrijke veren en de modieuze dubbele lens voegt de Solus
elegantie en comfort toe aan de veiligheidsbrillen. De zuiverheid van de
lenzen en het design geven een ongekende zichtvrijheid en draagcomfort.
De lenskromming is berekend om de pasvorm, het gezichtveld en de
oogbescherming te optimaliseren. Met zijn gewicht van 23 gramzult u uw
oude veiligheidsbril snel vergeten.
De SOLUS™ is tevens voorzien van een nieuwe blauwe lens met lichte
Flash weerspiegelende coating waarmee de belasting en vermoeidheid
van de ogen die gauw bij geel monochromatisch (eenkleurig) licht optreedt,
wordt verlicht. Ideaal bij werkzaamheden onder de scherpe verlichting van
heldere lichtbronnen (buiten, fabricage van halfgeleiders, offsetdruk en
gelijkwaardig industrieel milieu, waar middelmatige tot hoge lichtniveaus
van geelkleurig licht van gloeilampen, van fluorescerende lichtbronnen of
van hoge- of lagedruk natriumlampen voorkomt). De Flash weerspiegelende
coating vermindert de verblinding door weerkaatsing van het licht en
bestrijdt effectief de vermoeidheid van de ogen.
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Lenskleur

Productcode

Lens

Coating

Filter

71505-00001CP

Montuur

PC - Helder

AS

UV

71505-00002CP

PC - Helder

AS-AF

UV

71505-00003CP

PC - bronskleurig

AS-AF

Zonlicht - blauw licht

71505-00004CP

PC - amberkleurig

AS-AF

UV - blauw licht

71505-00005CP

PC - I/O

Weerspiegelend Zonverblinding

71505-00006CP

PC - roodweerspiegelend Weerspiegelend Zonverblinding

71505-00007CP

PC - Helder

AS

UV

71505-00008CP

PC - Helder

AS-AF

UV

71505-00009CP

PC - blauwweerspiegelend Weerspiegelend Zonlicht - verblinding - geel

De SOLUS-serie wordt geleverd in een
bewaartasje van microvezel die de lens niet
alleen beschermt maar ook reinigt.

Serie 3M™ 2840

2840

2844

2845

2841

Bij het nieuwe, unieke design van de serie 2840 staan het draagcomfort
en de praktische eigenschappen centraal. De schuin instelbare en in
lengte verstelbare oorveren bieden een optimale pasvorm. De zachte
padding verhoogt het draagcomfort.
De serie 2840 is tevens voorzien van geïntegreerde
voorhoofdbescherming en van polycarbonaatlenzen met krasbestendige
en anti-damp coating (met uitzondering van model 2844), en is leverbaar
in zes lensopties.

2846

Lenskleur

Productcode

2842

Lens

Coating

Filter

2840

Montuur

PC - Helder

AS-AF

UV

2841

PC - grijs

AS-AF

Zonlicht

2842

PC - amberkleurig

AS-AF

UV - blauw licht

2844

PC - I/O weerspiegelend Weerspiegelend Zonverblinding

2845

PC - tint 5

AS-AF

Lassen (UV-IR)

2846

PC - Orange

AS-AF

UV - blauw licht

De geïntegreerde voorhoofdbescherming verbetert de veiligheid; de in
drie standen instelbare oorveren zorgen voor een optimale pasvorm en
draagcomfort. De zachte padding van de veren verhoogt het draagcomfort
en de stabiliteit. De instelbare schuinstelling van de lens verhoogt de
persoonlijke pasvorm.
Perfect afgestemd op de maskers van de series 3M™ 9300 en 3M™
4000 en op de halfgelaatsmaskers van de serie 3M™ 7500.
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Comfort
veiligheidsbrillen
Serie 3M™ 2740

2742

2740

2741

De veiligheidsbrillen van de serie 2740 verenigen een modern design met
veelzijdige instelmogelijkheden die het draagcomfort en de bescherming
verhogen. Lenzen leverbaar in drie opties.
Stijlvol en modern design. De veerscharnieren maken schuinstelling
van de lenzen mogelijk, voor een optimale pasvorm en verhoogd
draagcomfort. De instelbare veerlengte maakt een veilige en comfortabele
individuele pasvorm mogelijk. De zachte padding van de veren verlaagt de
druk en maakt deze uiterst comfortabel om te dragen.
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Lenskleur

Productcode

Lens

Coating

Filter

2740

Montuur

PC - Helder

AS-AF

UV

2741

PC - grijs

AS-AF

Zonlicht

2742

PC - amberkleurig

AS-AF

UV -Blue Light

3M™ QX1000

04-1021-0140N

De basisuitvoering van de serie QX biedt uitstekende bescherming en een
baanbrekend sportief design. Maar wat deze serie werkelijk uitzonderlijk
maakt is het ongeëvenaarde draagcomfort bij impact. “Beter dan de norm”.

Lenskleur

Lens

Coating

Filter

04-1021-0140N

Productcode

Montuur

PC - helder

DX

UV

04-1021-0246N

PC - amberkleurig

DX

UV - blauw licht

04-1021-0245N

PC - grijs

DX

Zonlicht

3M™ QX2000

04-1022-0245N

De bescherming en het ongeëvenaarde draagcomfort van de QX 1000
plus twee unieke innovaties: draaibare veertippen en een omkeerbare
neusbrug (twee maten).

Lenskleur

Productcode

Type lens

Coating

Filter

04-1022-0140N

Veer

PC - helder

DX

UV

04-1022-0146N

PC - amberkleurig

DX

UV - blauw licht

04-1022-0245N

PC - grijs

DX

Zonlicht

3M™ QX3000

04-1023-0140N

De QX 3000 is met zijn buigzame omkeerbare neusbrug en het
“Strap” System, de nieuwste technologische ontwikkeling, het meest
geavanceerde model van de serie QX.

Lenskleur

Lens

Coating

Filter

04-1023-0140N

Productcode

Montuur

PC - helder

DX

UV

04-1023-0245N

PC - grijs

DX

Zonlicht

04-1023-0246N

PC - amberkleurig

DX

UV - blauw licht
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Comfort
veiligheidsbrillen
3M™ Nassau Plus

14706-00000

De functionele lens en de zijkappen van de Nassau klikken in het
eenvoudige montuur dat uitgerust is met instelbare veren.

Lenskleur

Lens

Coating

Filter

14700-00000

Productcode

Montuur

PC - helder

DX

UV

14706-00000

PC - helder

DX

UV

3M™ Nassau Rave

14492-00000

De functionele lens en de zijkappen van de Nassau klikken in het
eenvoudige montuur dat uitgerust is met instelbare veren. De Nassau
Rave is voorzien van goede ventilatie en oorveren met pantoscopische
hoekinstelling.
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Lenskleur

Lens

Coating

Filter

14492-00000

Productcode

Montuur

PC - helder

DX

UV

14498-00000

PC - tint 3

DX

Lassen (UV-IR)

14499-00000

PC - tint 5

DX

Lassen (UV-IR)

Classic
veiligheidsbrillen
Serie 3M™ 2820

2821

2820

2822

Stijlvolle veiligheid. Het zeer lichte model 2820 heeft een elegant,
modern design en biedt uitstekende oogbescherming en een optimaal
gezichtsveld. Lenzen leverbaar in drie opties.

Lenskleur

Productcode

Montuur

Lens

Coating

Filter

2820

PC - helder

AS-AF

UV

2821

PC - grijs

AS-AF

Zonlicht

2822

PC - amberkleurig

AS-AF

UV - blauw licht

De veerscharnieren maken schuinstelling van de lenzen mogelijk en de
zachte padding van de veren verhoogt het draagcomfort.
Makkelijk te gebruiken met de maskers van de serie 3M™ 9300.
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Classic
veiligheidsbrillen
Serie 3M™ 2720

2720

2721

2722

Voordelige bescherming en draagcomfort. De veiligheidsbrillen van de serie
2720 Classic zijn licht van gewicht en bieden zowel een hoog comfortniveau
als een betrouwbare bescherming. Lenzen leverbaar in drie opties.
Lichtgewicht en comfortabel met een elegant eigentijds design. Compatibel
met smalle neusbrug en platte veren voor betere compatibiliteit met andere
PBM’s.
Goed te gebruiken met de maskers van de serie 3M™ 9300.
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Lenskleur

Productcode

Lens

Coating

Filter

2720

Montuur

PC - helder

AS-AF

UV

2721

PC - grijs

AS-AF

Zonlicht

2722

PC - amberkleurig

AS-AF

UV - blauw licht

3M™ Tora™

71501-00001CP

71501-00002CP

71501-00003CP

Lens en oorveren in op elkaar afgestemde kleuren versterken de eigentijdse
look. De lens is in beide richtingen gebogen, zodat deze een volkomen
panoramisch gezichtsveld en een optimale zijdelingse beveiliging biedt
(optische klasse 1). Minimaal gewicht: nauwelijks 22 gram. De eigentijdse
vormgeving en de perfecte pasvorm van het TORA-assortiment maken deze
serie oogbeschermers van 3M™ zeer populair bij de jongere teamleden.

Lenskleur

Lens

Coating

Filter

71501-00001CP

Productcode

Montuur

PC - Helder

AS-AF

UV

71501-00002CP

PC - bronskleurig

AS-AF

Zonlicht - blauw licht

71501-00003CP

PC - amberkleurig

AS-AF

UV - blauw licht

Alle TORA-monturen worden geleverd met een instelbaar, makkelijk
verwijderbare hoofdband. Dit nylon koordje is ook apart leverbaar
(bestelnummer 90931-00000).
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Classic
veiligheidsbrillen
Serie 3M™ 2810

Het lichtgewicht model 2810 combineert een traditionele vormgeving met
een aantrekkelijke look. De platte buigzame oorveren met gesatineerde
afwerking brengen het design en het gebruikscomfort tot hun recht en
verhogen de compatibiliteit met gehoorkappen.

Lenskleur

Productcode

Montuur

2810

Lens

Coating

PC - Helder

Filter
UV

Ultralicht (21 gram) en platte, buigzame veren.
Optimaal voor kleinere hoofdmaten.
Prima te gebruiken met de maskers
van de serie 3M™ 9300.

3M™ KX

12-5117-1100

Het model KX wordt gekenmerkt door het hedendaags design en
de handige opening en sluiting van de oorveren dankzij de Hinge
Clip-technologie. Ideaal voor uitzendkrachten en bezoekers. Ook
leverbaar zonder krasbestendige of anti-damp coating.
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Lenskleur

Lens

Coating

Filter

17-5117-1040

Productcode

Montuur

PC - Helder

DX

UV

17-5117-1100

PC - Helder

UV

Comfort
ruimzichtbrillen
3M™ 2890

De ruimzichtbrillen van de serie 2890 met modern en slank design zijn
leverbaar in vier verschillende uitvoeringen, met naar keuze een lens
van acetaat of van polycarbonaat, dicht (2890S en 2890SA) of met
indirecte ventilatie. Geschikt voor verschillende toepassingen waar een
veelzijdige en comfortabele ruimzichtbril wordt vereist.

Lenskleur

Productcode

Lens

Coating

Filter

2890

PC - Helder

AS-AF

UV

2890A

Acetaat

AF

UV

2890S

PC - Helder

AS-AF

UV

2890SA

Acetaat

AF

UV
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Comfort
ruimzichtbrillen
3M™ Fahrenheit™

Blank montuur van zacht PVC met breed steungebied rond het gelaat voor
een beter draagcomfort. Te combineren met correctiebril dankzij de speciale
gleuf aan de zijkant van het montuur. Aërodynamische vorm met cilindrische
lens om het zicht 180° vervormingsvrij te houden. Dit model is speciaal
ontwikkeld voor gebruik in combinatie met een correctiebril, een stofmasker
of een halfgelaatsmasker. Indirecte ventilatie voorkomt condensvorming en
binnendringen van vloeistoffen en stofdeeltjes. De niet-geventileerde uitvoering
biedt gas- en rookbescherming. De brede elastische nylon hoofdband (25
mm) is makkelijk instelbaar dankzij een gespsysteem en een draaibaar
bevestigingsmechanisme. Leverbaar in polycarbonaat uitvoering (mechanische
werkzaamheden) en acetaat (chemische toepassingen).

Lenskleur

Productcode

Hoofdband

Ventilatie

Lens

Coating

Filter

71360-00001

Nylon

Indirect

PC blank

AS-AF

UV

71360-00002

Nylon

Indirect

PC blank

AS

UV

71360-00005

Neopreen

Niet-gevent.

Acetaat

AS-AF

UV

PC blank

AS-AF

UV

FAHRENHEIT MET SCHUIMSTOF
71360-00004

Nylon

Indirect

3M™ Fahrenheit™ ruimzichtbril voor helmen van Peltor™
Dit model is speciaal ontwikkeld voor gebruik met de veiligheidshelm
Peltor™ G3000. De instelbare nylon hoofdband klikt in het eerste gat aan
de binnenkant van de helm. Wanneer de ruimzichtbril niet wordt gebruikt,
kan deze eenvoudigweg boven de helm worden gezet. Condenswerende
acetaatlens en gesloten celschuim voor hoger draagcomfort en betere
hygiëne. In tegenstelling tot normale schuimstof absorbeert deze geen
vocht, stofdeeltjes en chemicaliën.
Alle modellen worden geleverd in een
opbertsje van microvezel die de lens niet
alleen beschermt maar ook reinigt.

Lenskleur

Productcode

Hoofdband

Ventilatie

Lens

Coating

Filter

71360-00007

Nylon

Niet-gevent.

Acetaat

AS-AF

UV

3M™ Fahrenheit™ T-N-Wear
Dit model is specifiek ontwikkeld voor schilder-, stukadoor, beton- en
slijpwerkzaamheden. De Tear-N-Wear is ontwikkeld op basis van de beproefde
technologie die voor race-helmen wordt gebruikt, met een blank polyester zelfklevend
systeem dat lichtdiffusie en beeldvervorming voorkomt. De ruimzichtbril T-N-Wear
FAHRENHEIT wordt gebruiksklaar geleverd, voorzien van twee polyesterfilms die
makkelijk verwijderd en vervangen kunnen worden. Deze herbruikbare ruimzichtbril is
voorzien van een elastische Neoprene hoofdband en een condenswerende acetaatlens
met uitstekende hitte-, chemische en krasbestendigheid.
Vervangingsstrips leverbaar, 10 stuks per verpakking.
Lenskleur
Geleverd met microvezel opbergtsje.
Vervangingsstrips:
71360-00006 10 T-N-Wear polyester lensafscherming voor
FAHRENHEIT T-N-Wear
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FAHRENHEIT T-N-WEAR

Productcode

Hoofdband

71360-00003

Neopreen

Ventilatie
Indirect

Lens

Coating

Filter

Acetaat

AS-AF

UV

3M™ Flyer

15-0002-00

15-0012-00

15-0014-02

Uitzonderlijk draagcomfort, uiterst effectieve bescherming en optimaal
gezichtsveld. Met deze drie eigenschappen heeft het model Flyer in
zijn categorie een maatstaf gezet. Met een brede keuze opties zoals
comfortschuim en drie soorten lenzen is deze ruimzichtbril breed
inzetbaar.

FLYER zonder schuim
Lenskleur

Productcode

Lens

Coating

15-0002-00

Montuur

Acetaat

AF

15-0003-00

PC blank

AF

FLYER met schuim
Lenskleur

Lenskleur

Productcode

Lens

Coating

15-0012-00

Acetaat

AF

15-0013-40

PC blank

AF

Lens

Coating

Proprionaat

AF

Productcode
15-0014-02

Montuur

Montuur
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Comfort
ruimzichtbrillen
3M™ Modul-R

Deze ongelooflijk comfortabele, compacte ultra-lichtgewicht ruimzichtbril van
TPE (thermoplastistisch elastomeer) biedt een onovertroffen bescherming
tegen impact, stofdeeltjes en chemische spatten. TPE is een materiaal
dat vanwege zijn zachtheid bij extreme temperaturen en zijn uitstekende
weerstand tegen chemicaliën voor adembeschermingsmaskers wordt
gebruikt. Het uiterst effectieve ventilatiesysteem voorkomt condensvorming
en het binnendringen van vloeistoffen en vaste stoffen in de ruimzichtbril. De
nylon hoofdband is instelbaar en dankzij een draaibaar kliksysteem kan deze
op de helm worden geschoven.

Lenskleur

Product code

Hoofdband

Ventilatie

Lens

Coating

Filter

71361-00001cp

Nylon

Indirect

PC blank

DX

UV

Vervangingslens voor MODUL-R

De polycarbonaatlens met krasbestendige en anti-damp coating biedt dankzij
zijn diepgebogen vorm een vrij gezichtsveld zonder vervorming. Dankzij
het lage profiel kan de MODUL-R in combinatie met een stofmasker of een
halfgelaatsmasker en een correctiebril worden gebruikt. Vervangingslenzen
leverbaar alsmede een half vizier voor complete gelaatsbescherming.

Lenskleur

Product code

Lens

Coating

Filter

71361-00002cp

PC blank

DX

UV

Product code

Ventilatie

Lens

71361-00003cp

Rechtstreeks,

PC blank

3M™ Modul-R Half Visor

Half vizier van polycarbonaat met instelbaar ventilatiesysteem (in dichte
of open positie). Zeer gebruiksvriendelijk bevestigingsmechanisme.
Volledige gelaatsbescherming tegen vloeistoffen zoals agressieve
reinigingsmiddelen, verf, chemicaliën, en tegen stofdeeltjes (zware
mechanische werkzaamheden) en impact, ook bij zeer lage temperaturen.
Kan boven een stofmasker worden gedragen.

Lenskleur

niet gevent.
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Classic
ruimzichtbrillen
Serie 3M™ 4700

De 4700 is voorzien van directe ventilatie voor comfortabele koeling en
heeft een slagbestendigheid van de hoogste graad.

Lenskleur

Product code

Lens

Coating

Filter

71359-00000

PC blank

AS

-

Product code

Lens

Coating

Filter

71347-00001C

PC blank

AS

71347-00004C

PC blank

AF

Serie 3M™ 4800

71397-00001C

Een degelijke, allround ruimzichtbril met bescherming tegen
vloeistofspatten en stof.
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Lenskleur

-

Special
ruimzichtbrillen
3M™ Maxim 2x2 Air Seal

Revolutionair veiligheidsmontuur waarvan de veren in een oogwenk
door een hoofdband vervangen kunnen worden. Dankzij een makkelijk
snelsluitmechanisme kunt u de platte veren voor veiligere pasvorm
vervangen met een brede hoofdband. De hoofdband maakt het mogelijk
een gehoorkap te dragen zonder dempingsverlies. Dit geavanceerde
product met dubbele lens is tevens, voor het eerst in de industrie,
voorzien van de Air Seal, voor hoger draagcomfort en impactabsorptie.
Het ventilatiesysteem zorgt voor de warmteafvoer en voorkomt
condensvorming.

Lenskleur

Productcode

Lens

Coating

Filter

Bescherming

71504-00002CP

PC blank

AS-AF

UV

Impact

Snelle en makkelijke wisseling tussen veren en hoofdband.

Geleverd met een opbergtsje van microvezel.

3M™ Maxim 2x2 Air Seal
Utility Pack

Complete set, bestaande uit een etui, een hybride ruimzichtbril met
heldere anti-damp lenzen, een paar reserve-veren, een opbergtsje van
zwarte microvezel, een paar amber-getinte en een paar grijs-getinte
anti-damp lenzen. Makkelijk uitwisselbaar. Ideaal startpakket voor
toepassingen binnen- en buitenshuis.

Lenskleur

Product code

Lens

71504-00001C

Heldere PC
Amberkleurig PC
Grijs PC
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Special
ruimzichtbrillen
3M™ Maxim Hybrid
Het ultralichte, compacte montuur van de Maxim Hybrid biedt dezelfde
bescherming als een ruimzichtbril. Dit nieuwe product biedt hoog
draagcomfort en ongeëvenaarde bescherming tegen vloeistofdruppels en
mechanische risico’s.
Het uiterst effectieve ventilatiesysteem voorkomt condensvorming en het
binnendringen van vloeistoffen en vaste stoffen in de ruimzichtbril. De
comfortabele nylon hoofdband is instelbaar dankzij een handig draaibaar
klikmechanisme dat een zekere pasvorm garandeert.

De polycarbonaatlens met krasbestendige anti-damp coating geeft
dankzij zijn diepgebogen vormgeving een onbelemmerd en onvervormd
gezichtsveld, veel beter dan bij andere vergelijkbare producten.

Lenskleur

Product code

Lens

Coating

Filter

13330-00000P

PC blank

DX

-

De Maxim Hybrid behoudt deze eigenschappen bij extreme temperaturen,
en is ideaal voor gebruik in een wisselende werkomgeving.
Hiertoe behoren werkplekken met mechanische risico’s zoals klinkwerk,
slijpwerk, steenhouwerij, boring enz. Tevens bescherming tegen
chemicaliën en impact in moeilijke omstandigheden.
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Vervangingslens voor de Maxim Hybrid:
Lenskleur

Product code

Lens

Coating

Filter

13330-10000P

PC blank

DX

-

Accessoires
van de
™
3M -veiligheidsbrillen
Reiniging
Reinigingsdoekje van dichtgeweven polyester/polyamide microvezels.
Wasbaar bij 40 °C. Maat 17,5 x 17,5 cm.

Een handige dispenser voor de werkplaats met 500 verzegelde verpakkingen. Elk doekje is geïmpregneerd met een sneldrogend anti-damp,
antistatisch reinigingsmiddel.

Artikelcode
26-2000-00P
26-6710-00P
26-6710-00P

Naam
Dispenser voor 500 reinigingsdoekjes
Reinigingsdoekje van zwart microvezel

26-2000-00P

Koordjes

Artikelcode
16610-00000P
90931-00000
90933-00000

Afgestemd op alle brilmonturen; maakt de bril onmiddellijk
beschikbaar wanneer deze om de nek hangt.

90943-00000

16610-00000P

90931 - 00000

90933 - 00000

Naam
Instelbare nylon hoofdband voor Maxim en Maxim Ballistic.
Nylonkoord met afstelmechanisme
Instelbaar koord met snelsluiting voor veren met draaibare
oortippen (Eagle, OX 2000))
Universele brillenkoordjes (zes stuks per verpakking)

90943-00000

Bewaren
Artikelcode
12-0200-00P
12-0212-00P
12-0300-00P
12-0500-00P
12-0600-00P
12-0700-00PE
26-6780-00P
26-6800-00P

Naam
Ruime stijve etui met klep en draagband
Platte zwarte gordeltas met snelsluiting
Kunststof etui met textiel voering
Half-stijve gordeltas met draagband en snelsluiting
Buigzame tas met ritssluiting, draagband en snelsluiting
Tas met riemlus voor Maxim Ballistic Utility Pack (3 lenzen)
Lensreinigend opbergtsje van zacht microvezel
voor veiligheidsbrillen (11 x 19 cm).
Lensreinigend opbergtsje van zacht microvezel,
met snelsluiting voor ruimzichtbrillen (15 x 23 cm),

12-0200-00P

12-0212-00P

12-0300-00P

12-0500-00P

12-0600-00P

12-0700-00PE

26-6780-00P

26-6800-00P
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Accessoires
voor 3M™ veiligheidsbrillen
Reiniging
270 Anti-damp doekjes

Koordjes
271 Standaard nekkoord

272 Premium nekkoord

103 Opbergtsje voor
veiligheidsbril

273 Draagtas voor veiligheidsbril

Bewaren

275 Buigzame tas
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Technische
informatie
Het menselijk oog:
· Het hoornvlies: in direct contact met de omgeving, en speelt een
essentiële rol in de transmissie van het daglicht. Het is de structuur
van het menselijk lichaam met de hoogste tastgevoeligheid.
· De pupil: (lichtregelaar) zit in het midden van de iris, werkt
zoals het diafragma van een camera. Haar diameter verandert
in verhouding tot de helderheid.
· De lens maakt scherpte-instelling mogelijk (visie dichtbij of veraf)
dankzij een regelspier. Naarmate men ouder wordt, verslapt deze
spier en wordt de visie van dichtbij minder scherp (presbyopie). Door
blootstelling aan IR (infrarood licht) of UV (ultraviolet licht) kan de lens
haar helderheid verliezen, waardoor het zicht vermindert (grijze staar).
· Het netvlies: het scherm waarop alle lichtstralen samenvallen, dit zendt
alle informatie via de oogzenuw door naar de hersenen die
uit deze informatie een beeld vormen. Verbrande netvliescellen
zijn voor altijd verloren, waardoor het zicht
onherroepelijk vermindert.

musculus rectus
superior (bovenste
rechte spier)

glasachtig lichaam

oogvocht

bloedvat

pupil

optisch kanaal

hoornvlies
iris
bindvlies

Gevaren voor de ogen in de industrie:
· mechanische gevaren: kleine en grote stofdeeltjes,
schokken.
· thermische gevaren: hete vloeistoffen, smeltmetaal,
vlammen.
· chemische en biologische gevaren: spatten van
zuren, oplosmiddelen, loog, geïnfecteerd bloed.
· stralingsgevaren: ultraviolet, infrarood,
zichtbaar licht, laser.
· elektrische gevaren: rechtstreeks contact,
lichtbogen bij elektrische kortsluiting.

oogzenuw

lens

harde oogrok

gele vlek

netvlies
musculus rectus
inferior (onderste
rechte spier)

VIOLET

INDIGO

BLAUW

LENS

NETVLIES
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GEEL

ROOD

ZICHTBAAR SPECTRUM

NABIJ-INFRAROOD

MIDDEL-INFRAROOD

ONZICHTBAAR SPECTRUM – INFRAROOD

UV C

UV B

U.V.A

BLAUW LICHT

ZICHTBAAR LICHT

NABIJ-INFRAROOD

MIDDEL-INFRAROOD

100 T/M 280 NM

280 T/M 315 NM

315 T/M 380 NM

380 T/M 480 NM

380 T/M 780 NM

780 T/M 1400 NM

1400 T/M 2000 NM

BINDVLIESONTSTEKING,
PARTIËLE BLINDHEID

BINDVLIESONTSTEKING,
PARTIËLE BLINDHEID

BINDVLIESONTSTEKING,
PARTIËLE BLINDHEID

CATARACT VROEGTIJDIGE
VEROUDERING

CATARACT VROEGTIJDIGE
VEROUDERING

CATARACT

CATARACT PARTIËLE
BLINDHEID

PARTIËLE
BLINDHEID
PHOTORETINITIS

GEZICHTSPROBLEMEN
ONREGELMATIG ZICHT

RETINIS PIGMENTOSA
BLINDHEID

2000 NM

1400 NM

780 NM

650 NM

600 NM

GROEN

ULTRAVIOLET SPECTRUM

HOORNVLIES

570 NM

500 NM

U.V.A

400 NM

UV B

380 NM

315 NM

UV C

280 NM

100 NM

Gegevens over oogbeschadiging:
Elke dag lopen wereldwijd zeshonderd
werknemers ernstige oogbeschadigingen
op omdat ze geen veiligheidsbril dragen.
Bron: BLS

blanke LENS

LENZEN MET HOOG CONTRAST

92%

94%

92%

50%

BLANKE POLYCARBONAATLENS

BLANKE CR39- EN MINERALE LENZEN

AMBER PC-LENS

ORANJE PC-LENS

• Optimale optische kwaliteit (klasse 1)

• Optimale optische kwaliteit (klasse 1)

• Optimale optische kwaliteit (klasse 1)

• Optimale optische kwaliteit (klasse 1)

• Bescherming tegen impact en UV

• Goede bescherming tegen krassen en

• Bescherming tegen impact, UV en blauw licht

• Bescherming tegen impact, UV en blauw

• Toepassing: mechanische werkzaamheden
(goed zicht)
• Overeenstemmend met de Europese
normen EN 166 en EN 169.
• VLT = 92 %

(480 nm)

chemicaliën

• Verhoogd contrast bij zwak licht

• Toepassing: chemische laboratoria

• Toepassing: oppervlakte-inspectie, Wood’s lamp,

• Overeenstemmend met de Europese

jacht, mechanische werkzaamheden

EN 166 en EN 169.

• EN lensmarkering: 2C-1,2 . AOS . 1 . FT

AOS . 1 . S

behandeling, mechanische werkzaamheden
• Overeenstemmend met de Europese normen

• VLT = 94 %

• EN lensmarkering:

Verminderde vermoeidheid
• Toepassing: oppervlakte-inspectie, medische

EN 166 en EN 169.

• VLT = 92 %

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

• Verhoogd contrast en scherper zicht.

• Overeenstemmend met de Europese normen

norm EN 166

• EN lensmarkering:

licht (480 nm)

• Beschermt niet tegen impact en UV

• VLT = 50 %
• EN lensmarkering: 2-1,7 . AOS . 1 . FT

ZONNELENZEN

LaslenZEN

55%

20%

50%

54%

binnen-buiten PC-LENS (I/O)

BRONSKLEURIGE PC-LENS

IR TINT 1,7, 3,0, 5,0 EN 7,0 PC-LENS

MINIMIZER PC-LENS

• Optimale optische kwaliteit (klasse 1)

• Optimale optische kwaliteit (klasse 1)

• Optimale optische kwaliteit (klasse 1)

• Optimale optische kwaliteit (klasse 1)

• Bescherming tegen impact, UV- en verblindend

• Bescherming tegen impact, UV-, zichtbaar

• Bescherming tegen impact, UV-,

• Bescherming tegen impact, UV-, zichtbaar en

licht

en blauw licht (480 nm)

• Bij zonnig én zwak licht: dankzij de spiegelende
coating aan de buitenkant van de lens kan
een ongekleurde lens worden gebruikt.

zichtbaar en IR-licht.

• Voor zonlicht en verblindend licht

demping van IR-licht

• Toepassing: lassen

(goede kleurherkenning)

• Bescherming tegen UV en IR en tevens goed zicht

1,7 = assistentlasser

• Toepassing: buitenshuis werkzaamheden,

(betere kleurherkenning dan met een groene tint)

3,0 = solderen, snijden

• Toepassing: assistant-lasser (voorkomt lasogen,

Deze reflecteert het licht in plaats van het te

mechanische werkzaamheden met verblindend

5,0 = autogeen lassen, snijden

absorberen.

licht

7,0 = autogeen lassen, solderen, snijbranden

• Toepassing: vorkheftruck, mechanische
werkzaamheden (binnen/buiten)
• Overeenstemmend met de Europese normen
EN 166 en EN 172

• Overeenstemmend met de Europese normen
EN 166 en EN 172
• VLT = 20 % (Bronskleurig ) – 16 % (Donker geel)
5-2,5 . AOS . 1 . FT (Bronskleurig)

• EN lensmarkering: 5-1,7 . AOS . 1 . FT

5-3,1 . AOS . 1 . FT (donkergeel)

Blauwe LENS

17%

EN 166 en EN 172
• VLT = 50 %

• VLT = tint 1,7 = 54 % / tint 3,0 = 15 %

• EN lensmarkering: 6-1,7 . AOS . 1 . FT

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

• VLT = 55 %

13%

• Overeenstemmend met de Europese normen
EN 166 en EN 169

• EN lensmarkering:

16%

geen verblinding), glassmelterij (voeder)
• Overeenstemmend met de Europese normen

13%

• EN lensmarkering: 1,7 / 3 / 5 / 7 . AOS . 1 . F

22%

TECHNISCHE LENS

ZILVER-, ROOD- EN BLAUWVERSPIEGELDE
EN GRIJZE PC-LENS

1%

60%

• Optimale optische kwaliteit (klasse 1)
• Bescherming tegen impact, UV en helder licht

• Optimale optische kwaliteit (klasse 1)

• Elimineert verblindend licht, verlicht de belasting

• Bescherming tegen impact, krassen, UV-licht,

en vermoeidheid van de ogen die gauw bij geel
monochromatisch (eenkleurig) licht optreedt.
• Toepassing: werkzaamheden buitenshuis,
fabricage van halfgeleiders, offsetdruk en
gelijkwaardig industrieel milieu met geelkleurig

schadelijke lichtstralen
• Voor zonlicht en verblindend licht
(goede kleurherkenning)
• Toepassing: werkzaamheden buitenshuis,
mechanische werkzaamheden bij verblindend

lichtbronnen of van hoge- of lagedruk

licht, recreatie (fietsen enz.)

• Overeenstemmend met de Europese normen
EN 166 en EN 172
• VLT = 16 %
• EN lensmarkering: 5-3,1 . AOS . 1 . FT

NEOPROTEC LICHT
BLAUWE MINERAAL-LENS

• Optimale optische kwaliteit (klasse 1)

• Optimale optische kwaliteit (klasse 1)

• Bescherming tegen IR en geel-oranje straling

• Bescherming tegen IR en geel-oranje straling

zonlicht en felle stralen door weerkaatsing van

licht van gloeilampen, van fluorescerende
natriumlampen

NEOTHERM DONKER BLAUWE
COBALT MINERAAL-LENS

• Overeenstemmend met de Europese normen
EN 166 en EN 172
• VLT = 13 % (zilver) – 17 % (rood) – 13 %
(blauw) – 22 % (grijs)

• Absorptie van geel-oranje straling voor
het regelen van de giettemperatuur
van de metaalconversie
• Toepassing: metaalwerker (gietcontrole),
glassmelterij (smeltoven)
• Overeenstemmend met de Europese normen
EN 166 en EN 171

(lichtblauw gehard mineraalglas)
• Absorptie van de gele natriumemissielijn
(589 nm) zodat het mogelijk is de kleur van
het lasglas te controleren en in het werkgebied
toch goed zicht te houden.
• Toepassing: glasgieterij (smeltoven)
• VLT = 60 %

• VLT = 1 %

• EN lensmarkering: 5-3,1 .AOS . 1 . FT
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Technische
informatie
Veiligheidsbrillen met of zonder correctielenzen zijn PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) – niveau 2 (criminele verantwoordelijkheid).
Deze dienen te worden onderzocht en gecertificeerd door een Europees laboratorium (bijv. INSPEC, INRS). Op grond van dit onderzoek mogen de prestaties
van de uitrusting bekend worden gemaakt op basis van de criteria van richtlijn EN 166. Het pictogram dat overeenstemt met het bereikte prestatieniveau is
gedrukt op het montuur en op de lens.
EN 166:
EN 169:
EN 170:

Algemene specificaties (veiligheidsbril, ruimzichtbril,
vizier en correctiebril).
Lasfilters
Ultraviolet filters

EN 171: Infrarood filters
EN 172: Zonnefilters voor industriële toepassingen
EN 1731: Specificaties van netvizieren

IDENTIFICATIE VAN DE LENS
Type lensfilter (bescherming)
2, 2C of 3 = UV
4 = IR
5 of 6 = zonnefilter
1,7 t/m 7 = lasfilter in geval van ontbrekende tint-code

Optische klasse
Tint-code

Schaalnummer (tint)
1,2 = helder of amber
1,7 = oranje, minimizer of I/O (binnen/buiten)
2,5 = bronskleurig of grijs
3,1 = donkergrijs, donkerbronskleurig of weerspiegelend

Aanvullende
vereisten

Fabrikant: 3M (AOS)
Optische klasse 1: continu gedragen

Type filter
(lasfilter in
geval van
slechts één
cijfer vóór 3M)

Mechanische weerstand
Extra stevigheid (12 m/s)
Impact met lage energie (45 m/s)
Impact met middelmatige energie (120 m/s)
Impact met hoge energie (190 m/s)
T = beschermt tegen impact bij extreme
temperaturen (−5 °C / +55 °C)

Mechanische
weerstand
Fabrikant

S
F(T)
B(T)
A(T)

Extra vereisten
Elektrische kortsluitboog
Spatten gesmolten metaal
Oppervlaktebeschadiging door fijne deeltjes
Weerstand tegen aanslaan

8
9
K
N

IDENTIFICATIE VAN HET MONTUUR

Montuur voor kleine
hoofdmaten

3M Identificatie van de fabrikant (AOS)
166
Nummer van de richtlijn
XXX
Mogelijke toepassingsgebieden
3 = vloeistoffen (druppels = ruimzichtbril, spatten = vizier)
4 = grote stofdeeltjes (t/m 5 μm) – ruimzichtbril
5 = Gas en fijne stofdeeltjes (minder dan 5 μm) – ruimzichtbril
8 = Elektrische kortsluitboog – vizier
9 = Gesmolten metaal en hete vaste deeltjes – ruimzichtbril of vizier

X

Fabrikant
Norm
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Mechanische
weerstand

Hoogste tint-code
compatibel met het
Toepassingsmontuur
gebieden

2,5
H

Symbool voor mechanische weerstand
S = Extra stevigheid (CR39 – gehard glas)
F(T) = impact 45 m/s (polycarbonaat – acetaat)
B(T) = impact 120 m/s (polycarbonaat – acetaat)
A(T) = impact 190 m/s (polycarbonaat)
T = impactweerstand bij extreme temperaturen (−5 °C / +55 °C)
Hoogste tint-code compatibel met het montuur
Montuur geschíkt voor smalle hoofden (PD = 54 mm)

Code nummer – type filter
2

UV-filter

2C of 3

UV-filter met goede kleurherkenning

4

Infraroodfilter

5

Zonnefilter

6

Zonnefilter met IR-specificatie

Tint code*
1,2

Blank of amberkleurig

1,7

I/O of Minimizer

2,5

Bronskleurig of grijs

3,1

Donkerbronskleurig, donkergeel, blauw of roodverspiegeld

* Lasfilter in geval van slechts één cijfer voor filter én tint: 1,7 = IR 1,7 3 = IR 3,0 5 = IR 5,0 7 = IR 7,0

Optische klasse
Tolerantie van het optisch vermogen
1

Dioptrie 1 + 0,06 continu gebruik

Alle lenzen behoren tot klasse 1–

2

Dioptrie 2 + 0,12 onregelmatig gebruik

–

3

Dioptrie 3 + 0,25 gebruik bij uitzondering

Mechanische weerstand
Impact niveau

Maximale snelheid

Materiaal lens

A(T)

Impact van hoge energie

190 m/s

polycarbonaat

B(T)

Impact van middelmatige energie

120 m/s

polycarbonaat, acetaat

F(T)

Impact van lage energie

45 m/s

polycarbonaat, acetaat

S

Extra stevigheid

12 m/s

CR39, gehard glas

X
X

X

X

X

X

X

X

X

T: wanneer het symbool voor impact (F, B of A) gevolgd wordt door de letter T, dan beschermt het montuur tegen impact bij extreme temperaturen (−5 °C / +55 °C)

Extra vereisten
8

Elektrische kortsluitboog

9

Smeltmetaal en hete vaste deeltjes

K

Oppervlaktebeschadiging door fijne deeltjes

N

Weerstand van de lens tegen aanslaan

R
H

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Versterkte weerkaatsing in IR (>60 %)

X

X

X

Montuur geschíkt voor smalle hoofden (PD = 54mm)

X

Mogelijke toepassingsgebieden (veiligheidsbril niet inbegrepen)
3

Vloeistofdruppels

3

Vloeistofspatten

4

Grote stofdeeltjes (t/m 5 μm)

X

5

Gas en fijne stofdeeltjes (minder dan 5 μm)

X

8

Elektrische kortsluitlichtboog (minimale dikte 1,4 mm en UV-filter)

9

Smeltmetaal en hete vaste deeltjes (dient impact-test te weerstaan)

X
X

X
X

X
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PRODUCT
CODE

48

NAAM
PRODUCT

LENS
TYPE

STOOTBESTENDIGHEID

COATING

FILTER

VLT
(Transmissie
zichtbaar licht)

2800
2802
2805

2800 Overzetbril AS blank
2802 Overzetbril AS geel
2805 Overzetbril tint 5

PC blank
PC amberkleurig
PC tint 5

FT
FT
FT

AS
AS
AS

UV
UV - blauw licht
Lassen (UV-IR)

91%
84%
<1%

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

OX 1000 Zwarte veer, blanke onbehandelde lens
OX 2000 Blauwe veer, blanke lens met DX-coating
OX 3000 Blauwe spatel-veer, blanke lens met DX-coating

PC blank
PC blank
PC blank

FT
FT
FT

DX
DX

UV
UV
UV

92%
92%
92%

41170-00000
41176-00000

TOURGUARD blank
TOURGUARD klein

PC blank
PC blank

F
F

UV
UV

92%
92%

71448-00001C

VISITOR blank

PC blank

F

UV

92%

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

MARCUS Grönholm, blanke AS-AF lens
MARCUS Grönholm, bronskleurige AS-AF lens
MARCUS Grönholm, blauwverspiegelde lens
MARCUS Grönholm, grote maat blanke AS-AF lens

PC blank
PC bronskleurig
PC blauwverspiegeld
PC blank

FT
FT
FT
FT

AS-AF
AS-AF
Weerspiegelend
AS-AF

UV
Zonlicht - blauw licht
Zonlicht-verblinding-geel
UV

92%
16%
16%
92%

71460-00001CP
71460-00002CP

METALIKS, blanke AS-AF lens
METALIKS, grijze AS-AF lens

PC blank
PC grijs

F
F

AS-AF
AS-AF

UV
Zonlicht

92%
92%

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

METALIKS SPORT, blanke AS-AF lens
METALIKS SPORT, amberkleurige AS-AF lens
METALIKS SPORT, blauwe verspiegelde lens
METALIKS SPORT, grijze AS-AF lens

PC blank
PC amberkleurig
PC blauwverspiegeld
PC grijs

FT
FT
FT
FT

AS-AF
AS-AF
Weerspiegelend
AS-AF

UV
UV - blauw licht
Zonverblinding
Zonlicht

92%
87%
13%
16%

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

FUEL Staalblauwe I/O, verspiegelde lens en microvezelfoedraal
FUEL Platinum, blauwverspiegelde lens en microvezelfoedraal
FUEL Titanium, roodverspiegelde lens en microvezelfoedraal
FUEL Bruin montuur, bronskleurige AS-AF lens en microvezelfoedraal

PC I/O verspiegeld
PC blauwverspiegeld
PC roodverspiegeld
PC bronskleurig

FT
FT
FT
FT

Weerspiegelend
Weerspiegelend
Weerspiegelend
AS-AF

Zonverblinding
Zonverblinding
Zonverblinding
Zonlicht - blauw licht

45%
13%
17%
16%

71502-00005CP

FUEL GEPOLARISEERD zwarte/grijze AS-AF lens

PC Polarized

FT

AS-AF

Zonverblinding

17%

71502-10000CP

FORCE-3, roodverspiegelde condenswerende lens, microvezelfoedraal en hoofdband
FORCE-3, zilververspiegelde condenswerende lens en microvezelfoedraal
FORCE-3, I/O verspiegelde lens, microvezelfoedraal en hoofdband

PC roodverspiegeld
PC zilververspiegeld
PC I/O verspiegeld

FT
FT
FT

Weerspiegelend
Weerspiegelend
Weerspiegelend

Zonverblinding
Zonverblinding
Zonverblinding

13%
17%
45%

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

BX, zwarte inst. veer, blanke AS-AF lens
BX, zwarte inst. veer, grijze AS-AF lens
BX READERS +1,50, blanke AS-AF lens
BX READERS +2,00, blanke AS-AF lens
BX READERS +2,50, blanke AS-AF lens

PC blank
PC grijs
PC blank
PC blank
PC blank

FT
FT
FT
FT
FT

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

UV
Zonlicht
UV
UV
UV

92%
16%
92%
92%
92%

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

EAGLE, zwarte veer, blanke CR39-lens
EAGLE, blauwe veer, blanke CR39-lens
EAGLE, blauwe veer, blanke mineraal-lens
EAGLE, zwarte veer, blanke hardium PC-lens
EAGLE, zwarte veer, blanke DX PC-lens
EAGLE, blauwe veer, blanke hardium PC-lens
EAGLE, blauwe veer, blanke DX PC-lens
EAGLE NEAR VISION, +1,50 blanke hardium-lens
EAGLE NEAR VISION, +2,00 blanke hardium-lens
EAGLE NEAR VISION, +2,50 blanke hardium-lens
EAGLE BLACK, lassen, tint 1,7
EAGLE BLACK, lassen, tint 3,0
EAGLE BLACK, lassen, tint 5,0
EAGLE BLACK, lassen, tint 7,0

CR39 blank
CR39 blank
Mineraal blank
PC blank
PC blank
PC blank
PC blank
PC blank
PC blank
PC blank
PC tint 1,7
PC tint 3
PC tint 5
PC tint 7

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

AS
AS
AS
DX
AS
DX
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS

UV
UV
UV
UV
UV
UV
UV
Lassen (UV-IR)
Lassen (UV-IR)
Lassen (UV-IR)
Lassen (UV-IR)

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

2750
2751

2750 Veiligheidsbril, blanke AS-AF lens
2751 Veiligheidsbril, grijze tint AS-AF lens

PC blank
PC grijs

FT
FT

AS-AF
AS-AF

UV
Zonlicht

93%
18%

11356-00000P

LED LIGHT VISION, blanke AS-AF lens + microvezelfoedraal

PC blank

FT

AS-AF

UV

92%

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

MAXIM, zwarte inst. veer, blanke DX-lens
MAXIM, zwarte inst. veer, bronskleurige DX-lens
MAXIM, zwarte inst. veer, I/O verspiegelde lenzen
MAXIM, zwarte inst. veer, amberkleurige DX-lens
MAXIM Denim, inst. veer, blanke DX-lens
MAXIM, zwarte inst. veer, lassen, tint 3,0 lens
MAXIM, zwarte inst. veer, lassen, tint 5,0 lens
MAXIM, zwarte inst. veer, Minimizer DX-lens

PC blank
PC bronskleurig
PC I/O verspiegeld
PC amberkleurig
PC blank
PC tint 3
PC tint 5
PC Minimizer

FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT

DX
DX
Weerspiegelend
DX
DX
DX
DX
Weerspiegelend

UV
Zonlicht - blauw licht
Zonverblinding
UV - blauw licht
UV
Lassen (UV-IR)
Lassen (UV-IR)
Lassen (UV-IR)

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

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

MAXIM BALLISTIC, zwarte veer, blanke DX-lens
MAXIM BALLISTIC, zwarte veer, bronskleurige DX-lens
MAXIM BALLISTIC zwarte veer, I/O verspiegelde lens
MAXIM BALLISTIC, zwarte veer, amberkleurige DX-lens
MAXIM BALLISTIC, vermiljoenkleurige lens CE

PC blank
PC bronskleurig
PC I/O verspiegeld
PC amberkleurig
PC vermiljoen

FT
FT
FT
FT
FT

DX
DX
Weerspiegelend
DX
DX

UV
Zonlicht - blauw licht
Zonverblinding
UV - blauw licht
UV - groen licht

92%
16%
55%
94%
42%

13240-00000P

MAXIM SPORT, zilver/blauwe veer, blanke DX-lens

PC blank

FT

DX

UV

92%

1 – MECHANIsche werkzaamheden:
Slijpen, boren, steenhouwerij, onderhoud …
RISICO’s: Impact, stofdeeltjes

2 – werkzaamheden BUITENSHUIS:
Tuinbouw, wegenaanleg, bouw, jacht …
RISICO’s: Impact, verblinding, UV-licht

3 – Bestuurder:
Vorkheftruck, zware machines, zware vrachtwagens,
openbaar vervoer...
RISICO’s: Verblinding, UV-licht

4 – CHEMISCHE TOEPASSINGEN:
Laboratoria, schilderen, chirurgie …
RISICO’s: Vloeistofspatten (zuren, loog , solventen),
geïnfecteerd bloed

LENSMARKERING
EN 166

SPECIAAL
MECHANISCHE WERKZAAM- BESTUURTOEPASSINGS- WERKZAAMHEDEN
DER
GEBIED
HEDEN
BUITENSHUIS

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

x
x

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

x
x
x

x
x
x

AOS . 1 . F
AOS . 1 . F

x
x

x
x

AOS . 1 . F

x

x

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

x
x
x
x

x
x
x
x

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

x

x
x

x

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

x
x

x
x
x
x

x
x

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

x
x
x
x

x
x
x
x

5-3,1 . AOS . 1 . FT

x

x

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

x
x
x

x
x
x

x
x

x

METALLURGIE

GLASSMELTERIJ

OPPERVLAKTECONTROLE

LASSEN

x
x

x
x

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

x

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

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

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

x

2C-1.2 . AOS . 1 . FT

x

x

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

x

x
x
x
x
x

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

x

2C-1.2 . AOS . 1 . FT

x

5 – METALLURGIE:
Smeltovens, gietcontrole, onderhoud gietvormen …
RISICO’s: Impact, stofdeeltjes, infrarood licht,
smeltmetaal, verblinding

CHEMISCHE
TOEPASSING

x
x

x
x

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

Onderhoud
x
x
x
x

Onderhoud

x
x

Assistent lasser
x
x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x
x
x
Assistent lasser

x

x
x
x
x
x

x
x

x

6 – GLASsmelterij:
Smeltovens, onderhoud gietvormen …
RISICO’s: Stofdeeltjes, infrarood licht, verblinding

x

x
Onderhoud
x
7 – Oppervlakte-inspectie:
Kwaliteitscontrole, Wood’s lamp, nabehandeling …
RISICO’s: Ultraviolet licht, blauw licht

8 – Lassen:
Assistent lasser, hardsolderen, snijbranden, autogeen lassen …
RISICO’s: Ultraviolet licht, verblinding, infrarood licht, vonken
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Naam Product

LENS
TYPE

STOOTBESTENDIGHEID

COATING

FILTER

VLT
(Transmissie
zichtbaar licht)

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

SOLUS zwart/oranje, blanke AS lens en microvezelfoedraal
SOLUS zwart/oranje, blanke AS-AF lens en microvezelfoedraal
SOLUS zwart/oranje, bronskleurige AS-AF lens en microvezelfoedraal
SOLUS zwart/oranje, amberkleurige AS-AF lens en microvezelfoedraal
SOLUS zwart/oranje, I/O verspiegelde AS-AF lens en microvezelfoedraal
SOLUS zwart/oranje, roodverspiegelde lens en microvezelfoedraal
SOLUS zilver/blauw, blanke AS lens en microvezelfoedraal
SOLUS zilver/blauw, blanke AS-AF lens en microvezelfoedraal
SOLUS zilver/blauw, blauwe chroomverspiegelde lens en microvezelfoedraal

PC blank
PC blank
PC bronskleurig
PC amberkleurig
PC I/O verspiegeld
PC roodverspiegeld
PC blank
PC blank
PC blauwverspiegeld

FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT

AS
AS-AF
AS-AF
AS-AF
Weerspiegelend
Weerspiegelend
AS
AS-AF
Weerspiegelend

UV
UV
Zonlicht - blauw licht
UV - blauw licht
Zonverblinding
Zonverblinding
UV
UV
Zonlicht-verblinding-geel

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

2840
2841
2842
2844
2845
2846

2840 Veiligheidsbril, AS/AF blank
2841 Veiligheidsbril, AS/AF grijze tint
2842 Veiligheidsbril, AS/AF gele tint
2844 Veiligheidsbril AS I/O
2845 Veiligheidsbril AS/AFIR tint 5
2846 Veiligheidsbril AS/AFAS/AF rood-oranje tint

PC blank
PC grijs
PC amberkleurig
PC I/O verspiegeld
PC tint 5
PC oranje

FT
FT
FT
FT
FT
FT

AS-AF
AS-AF
AS-AF
Weerspiegelend
AS-AF
AS-AF

UV
Zonlicht
UV - blauw licht
Zonverblinding
Lassen (UV-IR)
UV - blauw licht

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

2740
2741
2742

2740 Veiligheidsbril, blank AS/AF
2741 Veiligheidsbril, grijze tint AS/AF
2742 Veiligheidsbril, gele tint AS/AF

PC blank
PC grijs
PC amberkleurig

FT
FT
FT

AS-AF
AS-AF
AS-AF

UV
Zonlicht
UV - blauw licht

91%
34%
84%

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

QX1000 Blauw, STD, spatel blank
QX1000 zwart, spatel veer, amberkleurige lens
QX1000 zwart, STD spatel, grijze lens
QX2000 blauw, draaibare tip, blanke lens
QX2000 blauw, draaibare tip, amberkleurige lens
QX2000 blauw, draaibare tip, grijze lens
QX3000 blauw, spatel, blank
QX3000 zwart, spatel, grijs
QX3000 zwart, spatel, amberkleurig

PC blank
PC amberkleurig
PC grijs
PC blank
PC amberkleurig
PC grijs
PC blank
PC grijs
PC amberkleurig

F
F
F
F
F
F
F
F
F

DX
DX
DX
DX
DX
DX
DX
DX
DX

UV
UV - blauw licht
Zonlicht
UV
UV - blauw licht
Zonlicht
UV
Zonlicht
UV - blauw licht

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

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

NASSAU PLUS zwart, blanke AF
NASSAU PLUS blauw, blanke AF-lens
NASSAU RAVE, lichtblauwe CE-lens
NASSAU RAVE IR 3,0 LNS zwarte CE-lens
NASSAU RAVE IR 5,0 LNS zwarte CE-lens

PC blank
PC blank
PC blank
PC tint 3
PC tint 5

F
F
F
F
F

DX
DX
DX
DX
DX

UV
UV
UV
Lassen (UV-IR)
Lassen (UV-IR)

92%
92%
92%
15%
2%

2820
2821
2822

2820 Veiligheidsbril, AS/AF blank
2821 Veiligheidsbril, AS/AF grijze tint
2822 Veiligheidsbril, AS/AF gele tint

PC blank
PC grijs
PC amberkleurig

FT
FT
FT

AS-AF
AS-AF
AS-AF

UV
Zonlicht
UV - blauw licht

93%
19%
93%

2720
2721
2722

2720 Veiligheidsbril, blanke AS/AF-lens (20 paar/verpakking)
2721 Veiligheidsbril, grijze tint AS/AF-lens (20 paar/verpakking)
2722 Veiligheidsbril, gele tint AS/AF-lens (20 paar/verpakking)

PC blank
PC grijs
PC amberkleurig

FT
FT
FT

AS-AF
AS-AF
AS-AF

UV
Zonlicht
UV - blauw licht

93%
18%
93%

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

TORA blanke AS-AF lens met koordje
TORA bronskleurige AS-AF lens met koordje
TORA amberkleurige AS-AF lens met koordje

PC blank
PC bronskleurig
PC amberkleurig

FT
FT
FT

AS-AF
AS-AF
AS-AF

UV
Zonlicht - blauw licht
UV - blauw licht

92%
20%
87%

2810

2810 Veiligheidsbril, blanke lens

PC blank

FT

UV

93%

17-5117-1040
17-5117-1100

KX1000 blauw/blank gecoat
KX zwart, STDveer/blanke NC Lens

PC blank
PC blank

F
F

DX

UV
UV

92%
92%

2890
2890A
2890S
2890SA

2890 ruimzichtbril, indirecte ventilatie AS-AF blanke PC lens
2890A ruimzichtbril, indirecte ventilatie AF acetaat
2890S ruimzichtbril, afgedicht, AS/AF blanke PC lens
2890SA ruimzichtbril, afgedicht, AF acetaat

PC blank
Acetaat
PC blank
Acetaat

BT
FT
BT
FT

AS-AF
AF
AS-AF
AF

UV
UV
UV
UV

86%
89%
86%
89%

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

FAHRENHEIT ruimzichtbril, ind vent, blanke PC AS-AF lens
FAHRENHEIT ruimzichtbril, ind vent, blanke PC ASlens
FAHRENHEIT ruimzichtbril, niet-gevent, blanke acetaat AS-AF lens
FAHRENHEIT ruimzichtbril, ind vent, blanke PC AS-AF lens met schuimstof
FAHRENHEIT ruimzichtbril voor helm – met schuimstof + acetaat AS-AF lens
FAHRENHEIT ind vent, blanke acetaat AS-AF, Neopr. hoofdband + TNW

PC blank
PC blank
Acetaat
PC blank
Acetaat
Acetaat

B
B
B
B
B
B

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

UV
UV
UV
UV
UV
UV

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

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

FLYER zonder schuimstof, acetaat ruit
FLYER zonder schuimstof, PC ruit
FLYER met schuimstof, acetaat ruit
FLYER met schuimstof, PC ruit AS
FLYER CHEMICAL proprionaat ruit met schuimstof

Acetaat
PC blank
Acetaat
PC blank
Propionate

F
F
F
F
F

AF
AF
AF
AF
AF

71361-00001CP

MODUL-R ruimzichtbril, ind vent, blanke PC AS-AF lens

PC blank

BT

AS-AF

71359-00000
71347-00001C
71347-00004C

4700 blanke impact ruimzichtbril
4800 ruimzichtbril blank
4800 ruimzichtbril blank condenswerend

PC blank
PC blank
PC blank

B
B
B

AF

71504-00002C

MAXIM 2X2 m/veer/hoofdband – Heldere PC AS-AF lens en foedraal

PC blank

FT

AS-AF

13330-00000P

MAXIM HYBRID blanke PC DX-lens

PC blank

FT

DX

1 – MECHANIsche werkzaamheden:
Slijpen, boren, steenhouwerij, onderhoud …
RISICO’s: impact, stofdeeltjes

2 – werkzaamheden BUITENSHUIS:
Tuinbouw, wegenaanleg, bouw, jacht …
RISICO’s: impact, verblinding, UV-licht

3 – Bestuurder:
Vorkheftruck, zware machines, zware vrachtwagens,
openbaar vervoer...
RISICO’s: verblinding, UV-licht

92%
92%
92%
92%
92%
UV

92%

92%
92%
92%
UV

4 – CHEMISCHE TOEPASSINGEN:
Laboratoria, schilderen, algemene heelkunde …
RISICO’s: vloeistofspatten (zuren, loog , solventen),
geïnfecteerd bloed

92%

92%

LENSMARKERING
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SPECIAAL
MECHANISCHE WERKZAAM- BESTUUR- CHEMISCHE
TOEPASSINGS- WERKZAAMHEDEN
DER
TOEPASSING
GEBIED
HEDEN
BUITENSHUIS

METALLURGIE

x
x
x
x
x
x
x
x
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

x
x

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

x

x

x

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

x

x
x
x

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

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

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

x
x
x

x
x
x

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

x

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

x

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

x

x

x
x

x

x
x
x
x

OPPERVLAKTECONTROLE

LASSEN

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

2C-1,2 3M 1 FT

x

x

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

x
x

x
x

x

x

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

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

x

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

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

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x

x
x

x
x

x
x

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

3.4
3.4
3.4

x

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

3,4,9

x

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

3.4
3.4

x
x
x

x
x

x
x

x

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

AOS . 1 . FT

GLASSMELTERIJ

3

5 – METALLURGIE:
smeltovens, gietcontrole, onderhoud gietvormen …
RISICO’s: impact, stofdeeltjes, Infrarood licht, smeltmetaal, verblinding

x
6 – GLASSMELTERIJ:
Smeltovens, onderhoud gietvormen …
RISICO’s: stofdeeltjes, infrarood licht,
verblinding

x
7 – Oppervlakte-inspectie:
Kwaliteitscontrole, Wood’s lamp, nabehandeling …
RISICO’s: ultraviolet licht, blauw licht

8 – Lassen:
Assistent lasser, hardsolderen, snijbranden, autogeen lassen …
RISICO’s: ultraviolet licht, verblinding, infrarood licht, vonken
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180° optimaal zicht
0 % vervorming

180° optimaal zicht
0 % vervorming
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Kennismaking met de unieke asferische lens
Problemen van de eindgebruiker:

De optimale oplossing:

De brillen zonder correctie hebben in het algemeen een bolvormig oppervlak,
zodat het brandpunt van de bol rechtstreeks in lijn ligt met de pupil.
Normaliter dringen de lichtstralen die de pupil uit alle richtingen bereiken,
haaks op de lens, zonder vervorming. Sferische lenzen die geconstrueerd zijn
voor een panoramisch zicht van 180° hebben een aantal nadelen.

De optimale oplossing was te vinden in de ontwikkeling van een asferische
lens met 100 % onvervormd zicht. De optische specialisten vonden dat wel
een grote uitdaging. Wij hebben de handschoen aangetrokken en met gebruik
van geavanceerde optische engineering hebben we het voor elkaar gekregen.

Het menselijk gelaat is namelijk niet bolvormig. De gelaatswelving rond de
ogen is asferisch. Om een hoek van 180° te dekken zou een sferische lens
ver buiten het voorhoofd moeten uitsteken. Hierdoor zou een gevaarlijke zone
ontstaan waar vaste deeltjes, stof en gevaarlijke straling in het oog zouden
kunnen dringen en letsel veroorzaken. Deze oplossing zou tevens negatieve
gevolgen hebben voor het draagcomfort en zou de combinatie met andere
beveiligingsmiddelen moeilijk maken, bijvoorbeeld een veiligheidshelm.
Deze problemen zouden verholpen kunnen worden door niet-sferische lenzen
toe te passen en door deze te “dwingen” de gelaatsvorm te volgen. Dit
heeft echter onaanvaardbare optische vervormingen tot gevolg. De meeste
klachten van hoofdpijn en zelfs van duizeligheid zijn aan deze vervormingen
toe te schrijven.

Met geavanceerde computergestuurde straalmeettechnieken werd elk
micropunt van de lens afgescand en optisch gecorrigeerd. Dit heeft
geresulteerd in de eerste vervormingsvrije asferische lens van optische
klasse 1 met 180° zuiver zicht.
De slanke, uitzonderlijk stijlvolle veiligheidsbrillen van de Maxim-serie zijn
nu voorzien van de gepatenteerde asferische lens. Deze biedt uitstekende
bescherming zonder extra voorhoofdbescherming of aparte zijflappen. Op grond
van deze innovatieve eigenschappen is de Maxim-serie door de prestigieuze
Duitse Vormgevingsraad genomineerd voor de Deutscher Designpreis 2006.
De Maxim-lens hebben we niet alleen vanwege de uitdaging ontwikkeld. We
hebben deze ontwikkeld om een optimale oogbescherming te bereiken voor
al die situaties waarbij 180° optimaal zicht essentieel..
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Partnerschap met

focus
op veiligheid

Vereende aanpak leidt tot meer veiligheid
Sinds 2008 maken de gerenommeerde producten van Peltor™ en E-A-R™ deel uit van de 3M-assortiment gehoor-, oog-,
gezicht- en hoofdbeschermingsproducten. U zult voordeel hebben bij de krachtenbundeling van deze ondernemingen die
een wereldwijde trend hebben gezet op het gebied van de bedrijfsgezondheid.
Beveilig uzelf en uw personeel beter dan voorheen met professionele beschermingsmiddelen die aan al uw vereisten
voldoen en perfect op uw individuele toepassingen afgestemd zijn.

Investeren in kwaliteit
U zult als klant en gebruiker enorm veel voordeel hebben bij de nieuwe portefeuille van 3M: met vereende krachten
kunnen we persoonlijke beschermingsmiddelen ontwikkelen die nóg beter zijn qua bescherming, draagcomfort en
degelijkheid, producten die uiteindelijk de productiviteit verhogen. Onze producten zullen stuk voor stuk gekenmerkt
blijven door kwaliteit, innovatie en know-how – voor een optimale beveiliging en gebruiksvriendelijkheid.
Voor al uw vragen over bedrijfsgezondheid blijven uw vertrouwde gesprekspartners tot uw beschikking, met dezelfde
service die u van ons gewend bent.

54

Een breed assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen*
De gezamenlijke productenportefeuille van 3M, Peltor™ en E-A-R™ bevat hoogwaardige innovatieve oplossingen voor persoonlijke bescherming op de werkplaats.
Hieronder een aantal voorbeelden:

Adembescherming

Actieve en passieve gehoorbescherming

Oogbescherming

Hoofdbescherming

Beschermende kleding

* Foto’s van de voorbeelden

Lasbescherming
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