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ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τα προστατευτικά γυαλιά Würth
ανταποκρίνονται στην οδηγία
89/686/ΕΟΚ, το κατασκευαστικό
τους σχέδιο είναι ελεγμένο και φέρουν το χαρακτηριστικό CE.
Όλα τα γυαλιά προστασίας πληρούν
τις προδιαγραφές EN 166 και κατατάσσονται στην υψηλότερη κατηγορία οπτικών 1.
PC = Πολυανθρακικό υλικό
Οι φακοί από πολυανθρακικό υλικό
(PC - polycarbonate) παρουσιάζουν εξαιρετικά μεγάλη μηχανική αντοχή και είναι ιδανικοί για τη χρήση σε γυαλιά ασφαλείας. Οι
φακοί PC έχουν πολύ χαμηλό βάρος και σε
αντίθεση με τους φακούς από ορυκτό γυαλί
δεν λερώνονται μόνιμα από σπίθες.

AS = Αντιχαρακτική επιφάνεια
Η ειδική αντιχαρακτική επίστρωση (AS)
αυξάνουν την αντοχή των φακών PC στη
χάραξη.
SP = Αντηλιακή προστασία
Οι φακοί με αντηλιακή προστασία φέρουν
τη σήμανση SP. Αυτοί οι φακοί είναι ακατάλληλοι για εργασίες συγκόλλησης.
UV = 100% προστασία UV
Οι φακοί με σήμανση UV απορροφούν το
100% της βλαβερής ακτινοβολίας UV.
Πολυανθρακικό υλικό, διάφανο

EN 166 + EN 170 Οπτική κλάση 1
Φωτοδιαπερατότητα: 98%.

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ HUNTOR

Προδιαγραφές
PC / AS / UV

Χρώμα
Διαφανή
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Χρώμα
Γκρι

Πολυανθρακικό υλικό, γκρι

EN 166 + EN 170 + EN 172
Οπτική κλάση 1.
Φωτοδιαπερατότητα: 18%.
UV -385
Φακός με γκρι απόχρωση που απορροφά το
82% του ορατού φωτός. Αυτός ο φακός παρέχει ιδανική προστασία από τις αντανακλάσεις. Διατηρείται η πιστότητα χρωμάτων παρά
τη μεγάλη μείωση της φωτεινότητας. Οι φακοί
ηλιοπροστασίας με τη συχνότερη χρήση.
• Σπορ ελκυστικό σχέδιο
• Πολύ χαμηλό βάρος μόλις 23 γραμμαρίων, δεν γίνονται σχεδόν καθόλου
αντιληπτά
• Απεριόριστο οπτικό πεδίο
• Μαλακό ρινικό στήριγμα για βελτιωμένη
άνεση χρήσης

Κωδ. αρ.
0899 107 50

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ VOLTOR

Προδιαγραφές
PC / SP / AS / UV

UV -385
Ιδανικοί για τη χρήση σε κανονικό φως ημέρας, σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους,
και σε συνθήκες αμυδρού φωτός. Βασικός
φακός για προστατευτικά γυαλιά που χρησιμοποιούνται σε μηχανολογικές εργασίες

• Γυαλιά προστασίας σε σπορ σχέδιο
• Απεριόριστο οπτικό πεδίο
• Εργονομικά σχεδιασμένοι βραχίονες για
βελτιωμένη άνεση στη χρήση
• Μαλακό προστατευτικό φρυδιών, παρέχει
πρόσθετη προστασία από ξένα σωματίδια
• Softflex -Plus Ο έξυπνος συνδυασμός
δύο τύπων υλικού. Το μαλακό ελαστικό
υλικό στο εσωτερικό εξασφαλίζει την
άριστη εφαρμογή χωρίς πιέσεις ενώ το
σκληρότερο πλαστικό υλικό στο εξωτερικό
διατηρεί τους βραχίονες στη θέση τους.
Κωδ. αρ.
0899 107 021

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ EXOR

Τα σύγχρονα κρύσταλλα ασφαλείας
προσφέρουν στον χρήστη πολλά
πλεονεκτήματα.
Η διάθλαση του φωτός στις άκρες
των κυρτών κρυστάλλων είναι εντονότερη από ότι στο κέντρο. Αυτό
έχει ως συνέπεια ένα θολό σημείο
εστίασης που προκαλεί σφαιρική
διάθλαση.

Προδιαγραφές
PC / AS / UV
PC / SP / AS / UV

Χρώμα
Διαφανή
Γκρι

Κωδ. αρ.
0899 107 80
0899 107 81

Βραχίονες

Παντοσκοπική γωνία

Οι βραχίονες μπορούν να ρυθμιστούν ως προς
το μήκος τραβώντας τα στηρίγματα από την
αρχική τους θέση ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη
άνεση για τον χρήστη.

Οι σύνδεσμοι στους βραχίονες επιτρέπουν την
ιδανική προσαρμογή της κλίσης των φακών ως
προς το πρόσωπο.

Softflex -Plus

Ο έξυπνος συνδυασμός δύο τύπων υλικού. Το
μαλακό ελαστικό υλικό στο εσωτερικό εξασφαλίζει την άριστη εφαρμογή χωρίς πιέσεις ενώ το
σκληρότερο πλαστικό υλικό στο εξωτερικό διατηρεί τους βραχίονες στη θέση τους.

Το κρυστάλλο των γυαλιών EXOR έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε η ασφαιρική
δομή (παραβολικό προφίλ) της επιφάνειάς
του να εξουδετερώνει τη διάθλαση, όπως
συμβαίνει και στα αντικριστά πρίσματα.
Όλες οι ακτίνες φωτός συγκλίνουν σε ένα
καθαρό σημείο εστίασης, καθιστώντας
δυνατές τις μηχανικές εργασίες υψηλής
ακρίβειας.
Xαρακτηριστικά:
• Πολύ μικρό βάρος (μόλις 26 γραμμάρια)
• Εξαιρετικά μαλακοί και εύχρηστοι βραχίονες
• Απεριόριστη ορατότητα σε όλη την επιφάνεια του κρυστάλλου
• Ενσωματωμένο προστατευτικό χείλος στο
επάνω μέρος
• Άριστη προστασία από τα σωματίδια
• AFP = Μόνιμη αντιθαμβωτική προστασία, αυξημένη αντοχή στη χάραξη, αντιστατική ιδιότητα, 100% προστασία από
τις ακτίνες UV.
To Anti-fog-plus είναι η νέα προηγμένης τεχνολογίας επίστρωση. Παρέχει αυξημένη
αντιθαμβωτική προστασία ενώ η επιφάνεια
είναι εξαιρετικά ανθεκτική στη χάραξη.
Τα καλύτερα μοντέλα με επίστρωση AFP
φέρουν τη συγκεκριμένη σήμανση.

Παραδίδεται μαζί με κορδόνι στήριξης και υφασμάτινη θήκη (νάιλον).

3

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΓΥΑΛΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

GEOSANTRO LTD
Andrea Araouzou A’,
Industrial Area Ypsonas, 3056
P.O. Box 54627, 3726, Limassol, Cyprus
Phone: +357 25 25 40 25, Fax: +357 25 25 45 25
Email: info@geosantro.com

100
τεμ.

Πανάκια καθαρισμού γυαλιών
Απόλυτη καθαριότητα, τέλεια όραση!
Κωδ. αρ. 0899 102 300
Περιεχόμενο: 100 τεμ.

Διάλλυμα πλύσης ματιών
Κατάλληλο για όλα τα συνεργεία, τις εξωτερικές θέσεις εργασίας και τη βιομηχανία
Κωδ. αρ. 0899 511 906
Περιεχόμενο: 500ml

Ιδανικά για φακούς
φωτογραφικών
μηχανών, οθόνες αφής,
ΤFT, LCD, LED.

