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אופטיקה

מסגרת מגן מתכתית פרימיום

מסגרת מגן מתכתית עשויה 
טיטניום - משקל נוצה

משקל )ללא עדשות(: 17 גרם )טיטניום 12 גרם(• 

משקל )ללא עדשות(: 10 גרם קלה במיוחד • 

TITANIUM 026 EN166, CE89/686

BLUE 029

אופטיקה
מסגרות מגן אופטיות

מסגרות מגן בטיחותיות

מסגרת מגן מתכתית במידה קטנה

משקל )ללא עדשות(: 18 גרם• 

משקל )ללא עדשות(: 15/16 גרם• 

CHROME 020 EN166, CE89/686

BLUE 023 EN166, CE89/686

מסגרת מגן פלסטית 
מעוצבת זרועות מעובות

מסגרת פלסטיק בטיחותית )פוליקרבונט( מודרנית לעדשות אופטיות• 
משקל )ללא עדשות(: 19 גרם• 
מיוצר במידה אחת• 
צבעים חום, כחול, אדום, ירוק, אפור, שקוף• 
מגן צד אינטגרלי  • 
מתאים לנשים וגברים • 
 •EN166, CE89/686 :תקנים
ניתן לרכוש משקפיים קומפלט כולל עדשות מרשם• 
דגם זה אינו מתאים לסביבת עבודה עם חומרים כימיים בריכוז גבוה• 

SADDLE 027

כחול

חום

אפור

בורגונדי

ירוק ים

מסגרת מגן פלסטית - 
דור חדש

מסגרת פלסטיק בטיחותית דגם חדש• 
מספקת ראות רחבה • 
בעחת מגיני צד פנימיים להגנה מקסימאלית• 
משקל )ללא עדשות(: 24 גרם• 
מתאים לנשים וגברים • 
 •EN166 ,CE89/686 :תקנים

036 M

שקוף

חום

אפור קרח

כחול קרח

שחור

אדום קרח

מסגרות מגן אופטיות

מסגרת מגן ספורט - 
דור חדש

מסגרת פלסטיק בטיחותית • 
שולי המסגרת ספוגיים להתאמה נוחה לפנים ולשיכוך • 

מכות  וזעזועים
משקל )ללא עדשות(: 42 גרם• 
מתאים לנשים וגברים • 
 •EN166, CE89/686 :תקנים

033
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אופטיקה אופטיקה
מסגרות מגן אופטיות

EMERGE 
עדשות מלוטשות • 
עמידות גבוהה למכות ורסס • 
מסגרת בטיחותית להתקנת עדשות ע"פ מרשם• 

ANSI CE CSA

........... מסגרת שחורה

••• SB7910DRX שקוף

........... מסגרת אפורה

••• SG7910DRX שקוף

........... מסגרת קרמל שקוף

••• STC7910DRX שקוף

אפון גומי

MONITOR

Pathfinder™
 •

........... מסגרת זהב מתכת

• SG310A שקוף

ANSI

........... מסגרת זהב מתחת

• SC210C שקוף

PMXSTREME RX
עדשות מלוטשות • 
עמידות גבוהה למכות ורסס • 
מסגרת בטיחותית להתקנת עדשות ע"פ מרשם• 

ANSI

........... מסגרת שחורה

• SB6310STRX שקוף
• SB6320STRX כהה 

אפון גומי זרועות 
יצוקות יחד

מסגרות מגן אופטיות
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אופטיקה אופטיקה
מסגרות אבק עם התקן אופטימסגרות אבק עם התקן אופטי

 • Capston התקן אופטי למשקפי מגן 
G604T2

 ארוז בנרתיק בד• 

RX600

RX600

 • V2G-XP התקן אופטי למשקפי מגן
ארוז בנרתיק בד• 

RX6400

RX6400

 •MIL-V-43511C :תקן רסס בליסטי
מסגרת סילקון תרמית מבודדת חום/קור• 
פתחי אוורור חד כיווניות ליציאת אוויר• 
ניתן להרכיב על גבי משקפי ראייה• 
רצועה אלסטית רחבה לקסדה בעלת • 

קליפס לפתיחה מהירה
עדשה פנורמית המקנה ראייה רחבה • 

CAPSTONE 600ANSI BALLISTICCE CSA AS

........... מסגרת אפורה

••••• G604T2 שקוף

אפשרות למתאם קליפ-און למשקפי ראייה• 
 •MIL-V-43511C : תקן רסס בליסטי
עדשת מגן כפולה • 
מסגרת סילקון תרמית מבודדת חום/קור• 
ונטות חד כיווניות ליציאת אוויר• 
רצועה אלסטית רחבה לקסדה• 
בעלת קליפס לפתיחה מהירה• 
אידאלי לשימושי שטח שונים ולחימה• 

V2G-XPANSI BALLISTICCE CSA AS

........... מסגרת שחורה

••••• GB6410SDT שקוף AF

••••• GB6420SDT כהה AF

רב תכליתיות – מגן / ירי / אבק• 
רצועה המתחלפת לזרועות )כלול(• 
אפשרות למתאם קליפ-און למשקפי ראייה• 

........... מסגרת שחורה

••• GB1810STM שקוף AF

••• GB1820STM כהה AF

V2GANSI BALLISTICCE CSA

זרועות מתחלפות • 
עמידות גבוהה למכות ורסס • 
אטימה מלאה • 
אפשרות לתוספת מתאם אופטי• 

V3GANSI BALLISTICCE CSA AS

........... מסגרת שחורה

••••• GB8210ST H2X שקוף AF

••••• GB8220ST H2X כהה AF

••••• GB8230ST H2X צהוב AF

••••• GB8280ST AF פנים חוץ

 •V2G התקן אופטי למשקפי מגן
ארוז בנרתיק בד• 

RX1800

RX1800

 •V3G התקן אופטי למשקפי מגן
ארוז בנרתיק בד• 

RX8200

RX8200

עדשה 
כפולה

מסגרת 
מאווררת

ריפוד 
מוקצף

זרועות 
גמישות

כולל
רצועה 

מסגרת 
מאווררת

ריפוד 
מוקצף

זרועות 
גמישות

כולל
רצועה 
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........... מסגרת שחורה

••• SB1810R10 שקוף + 1.0

••• SB1810R15 שקוף + 1.5

••• SB1810R20 שקוף + 2.0

••• SB1810R25 שקוף + 2.5

••• SB1810R30 שקוף + 3.0
•• SB1820R10 אפור + 1.0

•• SB1820R15 אפור + 1.5

•• SB1820R20 אפור + 2.0

•• SB1820R25 אפור + 2.5

 •• SB1880R15 חוץ פנים + 1.5

•• SB1880R20 חוץ פנים + 2.0

•• SB1880R25 חוץ פנים + 2.5

אופטיקה
קריאה חד / דו מוקדי

V2 READERS
משקפי קריאה דו-מוקדיות• 
זרועות מתכוונות 2 מצבים• 
אפונים אלסטיים• 

ANSI CE CSA

אופטיקה
קריאה חד / דו מוקדי

PMXTREME® ReadersANSI

............ מסגרת שחורה עם כבל

• SB6310SPR15 שקוף + 1.0

• SB6310SPR20 שקוף + 2.0

• SB6310SPR25 שקוף + 2.5

אפון גומי זרועות 
יצוקות יחד

כולל
רצועה 

Emerge® Plus
 •
 •
 •

ANSI CSA

............ מסגרת אפורה

•• SG9810R15 שקוף + 1.0

•• SG9810R20 שקוף + 2.0

•• SG9810R25 שקוף + 2.5

•• SG9810R30 שקוף + 3.0

........... מסגרת אפורה

•• SG9810TR15 שקוף + 1.0

•• SG9810TR20 שקוף + 2.0

•• SG9810TR25 שקוף + 2.5

אפון גומי זרועות 
יצוקות יחד

EMERGE READERS
עדשות מלוטשות • 
עמידות גבוהה למכות ורסס • 
עדשה מלאה עם מספר אופטי חד מוקדי• 

ANSI CE CSA

........... מסגרת שחורה

••• SB7910D15 שקוף 1.5 + 
••• SB7910D20 שקוף 2.0 + 

........... מסגרת אפורה

••• SG7910D15 שקוף 1.5 +

••• SG7910D20 שקוף 2.0 +

........... מסגרת קרמל שקוף

••• STC7910D15 שקוף 1.5 +

••• STC7910D20 שקוף 2.0 +

אפון גומי

ONIX PLUS READERS
משקפי קריאה דו-מוקדיות משולבות מתאם • 

לריתוך אוטוגן
 •IR3, IR5 :דרגות אוטוגן/ריתוך
4 מצבי עדשת ריתוך )סגור/למחצה/פתוח/ללא(• 
2 אופציות הגדלה 1.5+ / 2+• 

........... מסגרת שחורה

•• SB4950PR15 + 1.5 IR5 + שקוף AF

•• SB4950PR20 + 2.0 IR5 + שקוף AF

•• SB4960PR15 + 1.5 IR3 + שקוף AF

•• SB4960PR20 + 2.0 IR3 + שקוף AF

ANSI CE AS

זרועות 
גמישות

זרועות 
יצוקות יחד

אפון 
מתכוונן
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אופטיקהאופטיקה
אביזרים נלווים אביזרים נלווים

מגיני רוח לצידי המשקפיים• 
מתאים למגוון רחב של משקפיים• 

SS100 PYRBAG

CA200B תופסן חיבור לחגורה.• 
עשוי נאופרן רך ועמיד.• 
ריצ’ רץ לסגירה מהירה.• 

NEOCASE

מתקן דקורטיבי מקומר למשקפיים • 
5 מקומות למשקפיים• 
בסיס בצבע כחול• 

DIS5BL •36 מקומות למשקפיים
סטנד דקורטיבי מסתובב• 
מראה דו כיוונית• 

DISPLAY •9 מקומות למשקפיים
מראה עילית חד כיוונית • 
סטנד דקורטיבי• 

DIS9TR

נרתיק קשיח •  CA500B

מטלית ניקוי בודדת ספוגה 
אלכוהול )100 יח'(

LCT100

נייר אורז לניקוי משקפיים )600 יח'( 
ובקבוקון תמיסת אלכוהול

LCS10 )'נייר אורז לניקוי משקפיים )1200 יח
ובקבוקון תמיסת אלכוהול

LCS20
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