
61
BRILLEN OP VOORSCHRIFT

EEN BREDE KEUZE VOOR EEN BESCHERMING DIE IS AANGEPAST AAN IEDEREEN
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Het assortiment van RX-veiligheidsbrillen voorziet in  
een vast en uniek prijssysteem.

De prijs omvat:
- het montuur en de glazen op voorschrift
- een etui, een reinigingsdoek en een snoertje
- de antikrasbehandeling op PC en CR39
- een gebruikshandleiding
- een homologeringscertificaat
- de dienstverlening van de opticien

Optioneel:
- gecombineerde extra krachten (<+-8)
- prisma
- tint
- antireflecterende en meerlagige behandeling
- fotochromisch
- UV 400-behandeling

Opticiens: de etappen 
Etappe 1:  het voorschriftformulier invullen.
Etappe 2:  nemen van de maat en selectie van de montuur bij de 

opticien.
Etappe 3:  zenden van het correct ingevulde formulier naar Bollé Safety.
Etappe 4: fabricage.
Etappe 5: verzenden van uitrusting naar opticien.
Etappe 6:  verificatie door de opticien en aanpassing aan het gelaat 

van de drager.

Distributeurs: de etappen 
Etappe 1:  de opticien en het bedrijf bepalen de oogbescherming  

in functie van het werk en het risico.
Etappe 2:  elke drager gaat naar de opticien voor een inschrijving.
Etappe 3:  de opticien neemt de maten op, vult het voorschriftformulier 

in en stuurt deze op naar de gebruiker.
Etappe 4:  de gebruiker stuurt zijn voorschriftformulier naar de coördinator 

van het bedrijf en geeft de bestelling door aan de verdeler.
Etappe 5:  de verdeler doet zijn bestelling bij Bollé Safety  

en voegt het voorschriftformulier bij.
Etappe 6:  de opticien ontvangt de bestelling en stuurt de bril  

naar de drager.

HET DEPARTEMENT VOORSCHRIFTEN*ANATOMIE VAN HET OOG

Dankzij het pupil (die de hoeveelheid zichtbaar licht 
doseert) en de ooglens (die de lichtstralen samenbrengt), 
wordt er een beeld gevormd op het netvlies.

Het hoornvlies:
Geavanceerd en transparant deel van het beschermende omhulsel 
van het oog, de voortzetting van de harde oogrok of oogwit.

De iris:
Voorste deel van het vaatvlies, rijk aan kleurstoffen en bloedvaten. 
Dit is het voedende weefsel vam het oog. Het trekt samen of zet 
uit in functie van de intensiteit van het licht.

De pupil:
Ronde opening of centrum van de iris waarvan de diameter 
verhoogt of verkleint in functie van de intensiteit van het licht. De 
pupil fungeert als diafragma.

Het netvlies:
Zenuwmembraan achteraan in het oog. Het is deze membraan 
die de lichtstralen ontvangt en ze overbrengt naar de hersenen via 
de oogzenuw.

De ooglens:
Dubbelbolle lens, doorizchtig met een diameter van ongeveer 
9 mm. Hj bestaat uit vezels in plaatjes en doet de lichtstralen 
samenvallen op het netvlies om een helder gezichtsvermogen te 
krijgen. De vertroebeling van de ooglens kan een operatie voor 
cataracten veroorzaken door het orgaan af te slijten.

Dankzij onze onvergelijkbare ervaring, een gecertificeerd 
laboratorium, ontwerpers en technici, is ons assortiment 
correctieveiligheidsbrillen zorgvuldig geselecteerd om u een 
ruime keuze aan kunststof en metalen monturen met steeds een 
optimale bescherming te bieden.
Het assortiment bestaat uit een verscheidenheid aan monturen 
waarin 4 types correctieglazen (unifocaal, bifocaal of progressief) 
uit 3 verschillende materialen (polycarbonaat, CR39 of mineraal 
glas) gemonteerd kunnen worden.

IMPACT

ULTRA-VIOLET

LUMIÈRE VISIBLE

INFRA-ROUGE

LIQUIDES, GAZ
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*  Dit systeem voor brillen op sterkte is niet van toepassing  
in de Nederlandse en Belgische markt
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Glazen met één brandpunt of unifocale glazen:
Deze glazen worden unifocaal genoemd omdat ze slechts één 
correctie bevatten voor een bepaalde afstand: voor myopie, 
hypermetropie en/of astigmatisme. Ze hebben maar één brandpunt 
omdat het optisch vermogen hetzelfde is voor het hele glas.

Glazen met twee brandpunten of bifocale glazen:
Deze bifocale glazen zijn bedoeld voor een persoon die twee 
correcties nodig heeft. Eén om dichtbij te zien en één om 
ver te zien: het bovenste deel van het glas corrigeert het 
verre gezichtsvermogen en het onderste deel corrigeert het 
gezichtsvermogen dichtbij.

Progressieve glazen:
Het gaat om multifocale glazen waar het brandpunt niet zichtbaar 
is, wat dus interessanter is vanuit een esthetisch gezichtspunt. 
Van boven naar onderen van het glas wijzigt het vermogen 
van het glas. Het is functionelere lens omdat de gebruiker van 
dit soort glas een "doorlopend" gezicht heeft. Het biedt de 
mogelijkheid om te focussen op voorwerpen op verschillende 
afstanden omdat het dubbele brandpunt alleen een duidelijk 
gezichtsvermogen biedt op twee bepaalde afstanden.

De glazen Free Form Numeric:
Beschikbaar op een ruim assortiment progressieve lenzen  
de Free Form Numeric garandeert het beste gezichtsvermogen 
en is bovendien uitzonderlijk esthetisch.  
Het is het resultaat van een verbetering van het onderste deel 
van het oppervlak met een duidelijk groter gezichtsveld. Dit heeft 
men kunnen bereiken door het optische oppervlak van het oog 
dichterbij te brengen, met een correctie van de progressie en de 
cylindrisch samen op het interne oppervlak van de lens.  
Deze productie methode is het resultaat van de perifere distorise 
en van het vergroting van het gezichtsvermogen op de standaard 
progressieve lenzen.  
het resultaat is een Free Form Numeric die gebasered is op 
de individuele behoeften van de gebruiker zonder bijkomende 
maatregelen te noeten nemen of het gebruik van opticien-
instrumenten. Dankzij de nieuwe technologie van de Free Form 
Numeric past 98% van de gebruikers die deelnemen aan de 
acceptatietesten zich zeer makkelijk aan aan deze lenzen.

Deze 3 materialen zijn beschikbaar voor elk van de 
modellen die aanwezig zijn in ons assortiment.
Mineraalglas:
Dit materiaal bestaat uit zand en de chemische elementen 
die gebruikt worden in klassieke glazen. Zijn belangrijkste 
eigenschappen zijn een uitzonderlijke optische kwaliteit en een 
grote krasbestendigheid. Op die manier wordt bijna 92% van het 
licht overgedragen via mineraalglazen. Behalve zijn grote gewicht 
is het grootste defect zijn zwakke weerstand tegen schokken en 
het feit dat het breekt in verschillende kleine stukjes die het oog 
kunnen kwetsen.

• Merking glazen =  1S 
• CE-normen EN166         

CR39:
Het gaat om een netvlies. Organische glazen zijn sterk, 50% 
lichter en dampen minder aan en ze absorberen een deel van 
de ultraviolette stralen. Hun harde oppervlak krast daarentegen 
makkelijk. Om dit te vermijden is echter een antikrasbehandeling 
mogelijk. Met een gelijk vermogen zijn deze dikker dan de 
minerale lenzen. De antiweerkaatsingsbehandeling is echter 
minder doeltreffend dan op een glazen lens.

• Merking glazen =  1S 
• CE-normen EN166 - EN170 - EN172 

De polycarbonaat: 
De belangrijkste eigenschap van polycarbonaat is zijn weerstand 
tegen schokken. Deze lens is verreweg de meest bestendige 
van allemaal. De polycarbonaat is 10 % dunner dan glas en 
15 % dunner dan plastic. Maar het is een zacht plastic dat zeer 
makkelijk krast. De antikrasbehandeling biedt de mogelijkheid om 
dit probleem op te lossen. Dit materiaal is met name aanbevolen 
in het domein van veiigheid op het werk.  
De polycarbonaat heeft ook het voordeel dat het alle 
ultravioletstralen absorbeert tot 380 nm (99,99 %).

• Merking glazen =  1F  
• CE-normen EN166 - EN170 - EN172 

DE SOORTEN CORRECTIEGLAZEN DE OOGMATERIALEN

Myopie:
Mensen met myopie zien goed 
dichtbij maar slecht ver omdat 
het beeld dat het oog waarneemt 
niet correct op het netvlies wordt 
geprojecteerd, maar ervoor.

Hypermetropie:
Mensen met hypermetropie zien 
troebel dichtbij maar duidelijk 
ver omdat het beeld dat het oog 
waarneemt niet op het netvlies wordt 
geprojecteerd, maar erachter.

Astigmatisme:
Astigmatisme is een onduidelijk 
gezichtsvermogen op eender welke 
afstand. Dit probleem is het gevolg 
van een gebrek aan bolling 
van het hoornvlies of de ooglens. 

Presbyopie:
Presbyopie is een troebel 
gezichtsvermogen dichtbij (met 
name om te lezen) omdat in de loop 
van de tijd de ooglens elasticiteit 
verliest en ook capaciteit om op de 
waargenomen beelden te focussen.

DE WERKING VAN HET GEZICHTSVERMOGEN

Normaal oog

Oog met myopie

Verziend oog

Normaal oog

Troebel beeld

Netvlies

Hoornvlies
TEKST:

Ovaal hoornvlies

Meervoudige 
convergentiepunten

Ooglens

Normaal oog

Oog met myopie

Verziend oog

Normaal oog

Troebel beeld

Netvlies

Hoornvlies
TEKST:

Ovaal hoornvlies

Meervoudige 
convergentiepunten

Ooglens

Normaal oog

Oog met myopie

Verziend oog

Normaal oog

Troebel beeld

Netvlies

Hoornvlies
TEKST:

Ovaal hoornvlies

Meervoudige 
convergentiepunten

Ooglens

Normaal oog

Oog met myopie

Verziend oog

Normaal oog

Troebel beeld

Netvlies

Hoornvlies
TEKST:

Ovaal hoornvlies

Meervoudige 
convergentiepunten

Ooglens

Het gezichtsvermogen start met het vallen van de lichtstralen in het oog door het hoornvlies, het eerste transparante 
weefsel. Vervolgens doorboren de stralen de pupil waarvan de grootte varieert in functie van de hoeveelheid licht dat het 
oog binnenvalt. De stralen doorboren vervolgens de ooglens die, door zijn vorm aan te passen, de lichtstralen focust op 
het netvlies. De informatie reist vervolgens via de oogzenuw naar de hersenen voor de interpretatie van wat men ziet.

HET GEZICHTSVELD
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B707    SOEPEL EN DESIGN MONTUUR
Lensmateriaal beschikbaar in CR39, polycarbonaat en mineraal.

 Bescherming bovenaan

 Verstelbare spatels

 Geklonken schalen

 Verstelbare plaatjes

 Bescherming onderaan

 Bescherming bovenaan

 Verstelbare spatels

 Geklonken schalen

 Verstelbare plaatjes

 Bescherming onderaan

17 g

19 g

B709  DE EENVOUD EN DE BECSHERMING IN EEN AFGEROND DESIGN
Lensmateriaal beschikbaar in CR39, polycarbonaat en mineraal.

B708 B710 
HET TIJDELOZE PILOOTMONTUUR TEN DIENSTE VAN  
DE VEILIGHEID
Lensmateriaal beschikbaar in CR39, polycarbonaat en mineraal.

EEN EENVOUDIG DESIGN VOOR EEN VERSTELBAAR MONTUUR
Lensmateriaal beschikbaar in CR39, polycarbonaat en mineraal.

MODEL REFERENTIES GROOTTE MERKING MONTUUR LENGTE VAN DE ARMEN

B710
Metaal / Gun Metaal

B710S 50/19  EN166 F 140 mm

B710L 52/19  EN166 F 140 mm

MODEL REFERENTIES GROOTTE MERKING MONTUUR LENGTE VAN DE ARMEN

B709
Metaal / Gun Metaal

B709S 51/20  EN166 F 140 mm

B709L 53/20  EN166 F 140 mm

Hard etuii,  
microvezel stof,  
snoertje

GELEVERD MET

Hard etuii, 
microvezel stof, 
snoertje

GELEVERD MET

Hard etuii,  
microvezel stof, 
snoertje

GELEVERD MET

Hard etuii,  
microvezel stof, 
snoertje

GELEVERD MET

Gecorrigeerde basis: 4

Gecorrigeerde basis: 4

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +8/-8. Cylinder max. tegenover bol: +/-6.

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +8/-8. Cylinder max. tegenover bol: +/-6.

MODEL REFERENTIES GROOTTE MERKING MONTUUR LENGTE VAN DE ARMEN

B708
Metaal / Brons

B708S 52/18  EN166 F 140 mm

B708L 54/18  EN166 F 140 mm

MODEL REFERENTIES GROOTTE MERKING MONTUUR LENGTE VAN DE ARMEN

B707
Metaal / Blauw

B707S 51/18  EN166 F 140 mm

B707L 53/18  EN166 F 140 mm

 Bescherming bovenaan

 Verstelbare spatels

 Geklonken schalen

 Verstelbare plaatjes

 Bescherming onderaan

19 g

Gecorrigeerde basis: 4

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +8/-8. Cylinder max. tegenover bol: +/-6.

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +8/-8. Cylinder max. tegenover bol: +/-6.

 Bescherming bovenaan

 Verstelbare spatels

 Geklonken schalen

 Verstelbare plaatjes

 Bescherming onderaan

20 g

Gecorrigeerde basis: 4
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B711  
HET MONTUUR DAT GEDRAGEN KAN WORDEN MET 
PANORAMISCHE MASKERS
Lensmateriaal beschikbaar in CR39, polycarbonaat en mineraal.

 Bril voor panoramisch masker

 Armen soepele haakjes

 Platte armen vervaagd gezichtsveld

 Flex-armen

 Verstelbare antiglijdplaatjes

 Bescherming bovenaan

 Geklonken schalen

 Comfort armen

 Verstelbare plaatjes

 Bescherming onderaan

18 g

31 g

B804 EEN KLEURIG EN ZEER LICHT DESIGNMONTUUR
Lensmateriaal beschikbaar in CR39, polycarbonaat en mineraal.

B712  B805EEN ZEER MODIEUS EN BREED MONTUUR
Lensmateriaal beschikbaar in CR39 en polycarbonaat.

EEN AANPASBAAR ULTRA-AANPASSEND MONTUUR  
VOOR ALLE OPTISCHE TYPEN
Lensmateriaal beschikbaar in CR39 en polycarbonaat.

Hard etuii,  
microvezel stof, 
snoertje

GELEVERD MET

Hard etuii,  
microvezel stof, 
snoertje

GELEVERD MET

Hard etuii,  
microvezel stof, 
snoertje

GELEVERD MET

Hard etuii,  
microvezel stof, 
snoertje

GELEVERD MET

Gecorrigeerde basis: 4

Gecorrigeerde basis: 4

MODEL REFERENTIES GROOTTE MERKING MONTUUR LENGTE VAN DE ARMEN

B712
Metaal / Chocolade

B712S 52/14  EN166 F 150 mm

B712SF 52/14  EN166 F 150 mm

B712SN 52/14  EN166 S 150 mm

B712L 54/14  EN166 F 150 mm

B712LF 54/14  EN166 F 150 mm

B712LN 54/14  EN166 S 150 mm

MODEL REFERENTIES GROOTTE MERKING MONTUUR LENGTE VAN DE ARMEN

B711
Metaal / Gun Metaal

B711 48/21 - 147 mm

Beschikbaar zonder schaal                   
Réf. B712SN (52/14)     
Réf. B712LN (54/14)
Impact Merking S    

Getinte schalen     
Ref. B712SF (52/14) 
Ref. B712LF (54/14)

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +8/-8. Cylinder max. tegenover bol: +/-6.

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +8/-8. Cylinder max. tegenover bol: +/-6.

MODEL REFERENTIES GROOTTE MERKING MONTUUR LENGTE VAN DE ARMEN

B805
Grilamide / Lichtgrijs

B805 50/18  EN166 F 140 mm

MODEL REFERENTIES GROOTTE MERKING MONTUUR LENGTE VAN DE ARMEN

B804
Grilamide / Schildpad

B804 50/18  EN166 F 140 mm

 Geïntegreerde bescherming aan de zijkant

 Verstelbare spatels

 Bescherming bovenaan

 Bescherming onderaan

25 g

Gecorrigeerde basis: 4

 Bescherming bovenaan

 Verstelbare spatels

 Geklonken schalen

 Bescherming onderaan

28 g

Gecorrigeerde basis: 4

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +8/-8. Cylinder max. tegenover bol: +/-6.

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +8/-8. Cylinder max. tegenover bol: +/-6.
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 Geïntegreerde bescherming aan de zijkant

 Antiglijdinlassing

 Bescherming bovenaan

 Bescherming onderaan

 Montuur in aluminium

 Verstelbare plaatjes

 Bescherming bovenaan en onderaan

24 g

30 g

B807B806
HET ANTIGLIJDMONTUUR MET EEN VERSTERKTE 
BESCHERMING
Lensmateriaal beschikbaar in CR39 en polycarbonaat.

STIJL EN COMFORT: DE BESCHERMING DIE ZICH AANPAST
Lensmateriaal beschikbaar in CR39 en polycarbonaat.

B806 ALU
HET SUCCES VAN DE KLEINE B806 IN DE VERSIE MET  
VERSTERKT ALUMINIUM
Lensmateriaal beschikbaar in CR39 en polycarbonaat.

B806SN (52/17)           
Réf. B806LN (54/17)
Zonder schaal                   
Impact Merking S    

Ref. B806SF (52/17) 
Réf. B806LF (54/17)
Getinte schalen     

MODEL REFERENTIES GROOTTE MERKING MONTUUR LENGTE VAN DE ARMEN

B807
Grilamide / Zwart

B807N 57/17  EN166 F 120 mm

MODEL REFERENTIES GROOTTE MERKING MONTUUR LENGTE VAN DE ARMEN

B806 ALU
Aluminium / Gerookt

B806 Alu 54/17  EN166 F 132 mm

MODEL REFERENTIES GROOTTE MERKING MONTUUR LENGTE VAN DE ARMEN

B806
Grilamide / Zwart

B806S 52/17  EN166 F 140 mm

B806SF 52/17  EN166 F 140 mm

B806SN 52/17  EN166 S 140 mm

B806L 54/17  EN166 F 140 mm

B806LF 54/17  EN166 F 140 mm

B806LN 54/17  EN166 S 140 mm

Hard etuii,  
microvezel stof, 
snoertje

GELEVERD MET

Hard etuii,  
microvezel stof, 
snoertje

GELEVERD MET

Hard etuii,  
microvezel stof, 
snoertje

GELEVERD MET

Gecorrigeerde basis: 4

 Bescherming aan de zijkant

 Antiglijdspatels

 Bescherming bovenaan

 Bescherming onderaan

31 g

Gecorrigeerde basis: 6

Gecorrigeerde basis: 4

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +4/-4. Cylinder max. tegenover bol: +/-3.Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +8/-8. Cylinder max. tegenover bol: +/-6.

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +8/-8. Cylinder max. tegenover bol: +/-6.

MODEL REFERENTIES GROOTTE MERKING MONTUUR LENGTE VAN DE ARMEN

B808
Grilamide / Zwart

B808BS 48/17  EN166 F 140 mm

B808BL 54/17  EN166 F 140 mm

B808
Grilamide / Rood

B808RS 48/17  EN166 F 140 mm

B808RL 54/17  EN166 F 140 mm

Hard etuii,  
microvezel stof, 
snoertje

GELEVERD MET

 2 maten - 2 kleuren naar keuze

 Geen schroefwerk

 Bescherming aan de zijkant

20 g (grote maat)
15 g (kleine maat)

B808
EEN LICHT MONTUUR DAT BESTAAT UIT 100% GRILAMIDE
Geen schroefwerk. Ideaal voor de voedingswarensector.
Lensmateriaal beschikbaar in CR39 en polycarbonaat.

Gecorrigeerde basis: 4

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +8/-8. Cylinder max. tegenover bol: +/-6.

NIEUW
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 Geïntegreerde bescherming aan de zijkant

 Bescherming bovenaan

 Bescherming onderaan

 Geïntegreerde bescherming aan de zijkant

 Verstelbare kant

 Bescherming bovenaan

26 g

19 g

PREMIUM
EEN ZEER AANPASSEND EN VEILIG MONTUUR
PREMIUM is de ideale bescherming voor grote lenzen. 
Lensmateriaal beschikbaar in CR39 en polycarbonaat.

MACRO
EEN MODIEUS DESIGN EN DRAAIEND ARMEN OM ZICH AAN 
TE PASSEN AAN HET BEDEKKENDE OPPERVLAK VAN DE BRIL
Lensmateriaal beschikbaar in CR39, polycarbonaat en mineraal.

MODEL REFERENTIES GROOTTE MERKING MONTUUR LENGTE VAN DE ARMEN

PREMIUM
Acetaat / Lichtblauwgrijs

PREN 60/20  EN166 F 140 mm

MODEL REFERENTIES GROOTTE MERKING MONTUUR LENGTE VAN DE ARMEN

MACRO
Acetaat / Lichtblauwgrijs

MACN 53/18  EN166 F 140 mm

Hard etuii,  
microvezel stof, 
snoertje

GELEVERD MET

Hard etuii,  
microvezel stof, 
snoertje

GELEVERD MET

Gecorrigeerde basis: 6

Gecorrigeerde basis: 6

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +4/-4. Cylinder max. tegenover bol: +/-3.

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +6/-6. Cylinder max. tegenover bol: +/-3.

 Geïntegreerde bescherming aan de zijkant

 Antiglijdarmen comfort, 
twee materialen

 Bescherming bovenaan

 Bescherming onderaan

 Geïntegreerde bescherming aan de zijkant

 Antiglijdarmen comfort, 
twee materialen

 Bescherming bovenaan

 Bescherming onderaan

30 g

30 g

SLIDE   SPORTIEF EN MODULEERBAAR
Lensmateriaal beschikbaar in CR39 en polycarbonaat.

URBAN  VERNIEUWEND, ERGONOMISCH, SPORTIEF
Lensmateriaal beschikbaar in CR39 en polycarbonaat.

MODEL REFERENTIES GROOTTE MERKING MONTUUR LENGTE VAN DE ARMEN

SLIDE
Nylon / Grilamidegrijs

SLIDN 57/21  EN166 F 127 mm

MODEL REFERENTIES GROOTTE MERKING MONTUUR LENGTE VAN DE ARMEN

URBAN
Nylon / Grilamidegrijs

URBN 55/20  EN166 F 115 mm

Hard etuii,  
microvezel stof, 
snoertje

GELEVERD MET

Hard etuii,  
microvezel stof, 
snoertje

GELEVERD MET

Gecorrigeerde basis: 6

Gecorrigeerde basis: 6

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +6/-6. Cylinder max. tegenover bol: +/-3.

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +6/-6. Cylinder max. tegenover bol: +/-3.
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TWISTER ULTRABESCHERMING 
Lensmateriaal beschikbaar in polycarbonaat.

 Bescherming bovenaan

 Verwisselbare foam

 Instelbare band

 Bescherming onderaan

 Rechte, antiglijdarmen

 Bescherming aan de zijkant

 Antiglijdneus

 Bescherming bovenaan

 Verwisselbare foam

 Instelbare band

 Bescherming onderaan

47 g

23 g

52 g

TRACKER CONTOUR RXHET MODEL TRACKER VERSIE RX
Lensmateriaal beschikbaar in CR39 en polycarbonaat.

De onontbeerlijke prestaties van het model CONTOUR in functie van het 
voorschrift. (Alleen beschikbaar in Groot-Brittannië en binnenkort in Europa.)

MODEL REFERENTIES GROOTTE MERKING MONTUUR LENGTE VAN DE ARMEN

TWISTER
Gun metaal

Certificering bezig

MODEL REFERENTIES GROOTTE MERKING MONTUUR LENGTE VAN DE ARMEN

CONTOUR RX CONTN 68/16  EN166 F 121 mm

MODEL REFERENTIES GROOTTE MERKING MONTUUR LENGTE VAN DE ARMEN

TRACKER
Grilamide / Zwart

TRACKERRX -  EN166 F 117 mm
Beschikbaar in het 
assortiment van 
brillen met armen

Adaptor voor correctielenzen 
beschikbaar 
Ref. SOSTRACKER

OPTIONEEL

Hard etuii,  
microvezel stof, 
snoertje

GELEVERD MET

Hard etuii,  
microvezel stof, 
snoertje

GELEVERD MET

Hard etuii,  
microvezel stof, 
snoertje

GELEVERD MET

Gecorrigeerde basis: 6

Gecorrigeerde basis: 6

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +4/-4. Cylinder max. tegenover bol: +/-3.

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +4/-4. Cylinder max. tegenover bol: +/-3.

BOSS HET VEDERGEWICHT DAT COMFORT EN BESCHERMING BIEDT
Lensmateriaal beschikbaar in CR39 en polycarbonaat.

MODEL REFERENTIES GROOTTE MERKING MONTUUR LENGTE VAN DE ARMEN

BOSS
Grilamide / Lichtgrijs

BOSSN 55/21  EN166 F 125 mm

Hard etuii,  
microvezel stof, 
snoertje

GELEVERD MET

 Bescherming aan de zijkant

 Antiglijdneus

 Bescherming bovenaan

 Bescherming onderaan

19 g

Gecorrigeerde basis: 6

Beschikbaar in het assortiment 
van brillen met armen

Standaardrestricties voor montering: maximaal vermogen bol +4/-3. Cylinder max. tegenover bol: +/-3.




