
 

 

Panoramatické brýle – typ WRAP AROUND  
Typ: 53  
 
Tento druh brýlí, vybavený velmi elegantním opěrným nosním můstkem rovnoměrně přenášejícím váhu brýlí, přináší svému 
uživateli maximální pohodlí. Brýle poskytují mimořádně kvalitní periferní vidění a jsou opatřeny olovem zpevněnými postranními 
kryty. Obruba je vyrobena z mimořádně odolného nylonu o vysoké míře pružnosti, která značně snižuje riziko rozbití brýlí. K 
dostání rovněž ve variantě s nastavitelným nosním můstkem (je třeba speciálně přiobjednat). Bez předpisu jsou brýle dodávány 
s obyčejným nosním můstkem. Na předpis mohou být dodány s můstkem nastavitelným.    

 
 

Váha: 90 gramů  
Ekvivalent = tloušťka olověné vrstvy na přední straně: 0,75 mm Pb 

Ekvivalent = tloušťka olověné vrstvy po stranách: 0,50 mm Pb  
Barva: želvovinová 

Materiál obrouček: nylon o vysoké odolnosti 
Materiál čoček: Schott RS-520 (SF-6) 

Nastavitelná nosní vložka: na speciální objednávku 
Vnitřní průměr: 12,5 cm 

 

 
 

 

 

Ultra Fit Over  
Typ: 53UFO 
 
Jediný druh z naší nabídky brýlí, který se vyznačuje svoji univerzálností, brýle pasují na většinu typů dioptrických brýlí. Jedná se 
o nejpohodlnější variantu tohoto typu brýlí. 
                                      

                            

                                                                 
 

 
Hmotnost: 92 gramů  

Ekvivalent = tloušťka olověné vrstvy na přední straně: 0,75 mm tvrzeného skla (Pb) 
Ekvivalent = tloušťka olověné vrstvy po stranách: 0,35mm Pb  

Barva: černá, želvovinová 
Vnitřní průměr: 143 mm 

 
   

 
 
 
 
 

Varianta: Katalogové číslo: 

Wrap Around, bezdioptrická verze (bez předpisu)  SHD 53 

Wrap Around, jednoohniskové vidění Rx, předpis SHD 53-SV  

Wrap Around, bifokální Rx, předpis SHD 53-BI  

Wrap Around, trifokální Rx, předpis SHD 53-TRI  

Varianta: Katalogové číslo: 

Ultra Fit Over, černá barva SHD 53-UFO-B 

Ultra Fit Over, želvovinová SHD 53-UFO-T 
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Pružné brýle – typ ASTRO FLEX  
Typ: 70 
 
Tento typ panoramatických ochranných brýlí je vyroben z velmi pružného a zároveň odolného materiálu. Čelní rámeček 
přechází plynule v postranní kryty, které tvaruje. Délka postranic a úhel, který svírají, jsou stejnoměrně nastavitelné.  

 
 

Váha: 89 gramů  
Ekvivalent = tloušťka olověné vrstvy na přední straně: 0,75 mm Pb 

Ekvivalent = tloušťka olověné vrstvy po stranách: 0,35 mm Pb  
Barva: modrá/čirá 

Materiál obrouček: nylon 
Materiál čoček: Schott RS-520 (SF-6) 

Vnitřní průměr: 14,38 cm  
 

 
 

 
MAX FIT 
Typ: 97 
 
Patentovaný vzhled obrub u brýlí Max Fit umožňuje široký rozsah předpisů dioptrií. Současně představuje „unisex“ vzhled 
menší velikosti s jemnou silikonovou výplní nožiček v oblasti spánku a nosní přepážky tak, aby bylo jejich nošení co 
nejpohodlnější.  

 
Váha: 63 gramů  

Ekvivalent = tloušťka olověné vrstvy na přední straně: 0,75 mm Pb 
Ekvivalent = tloušťka olověné vrstvy po stranách: 0,35 mm Pb 

Barva: stříbrná / černá / červená / modrá  
Materiál obrouček: nylon 

Materiál čoček: Schott RS-520 (SF-6) 
Vnitřní průměr: 14,38 cm 

 

 

Varianta: Katalogové číslo: 

Astro Flex, bezdioptrická verze (bez předpisu), s postranními kryty SHD 70 

Astro Flex, jednoohniskové vidění Rx, předpis, s postranními kryty SHD 70-SV 

Astro Flex, bifokální Rx, předpis, s postranními kryty SHD 70-BI 

Varianta: Katalogové číslo: 

Max Fit, bezdioptrická verze (bez předpisu), stříbrné                   SHD 97 

Max Fit, jednoohniskové vidění Rx, předpis, stříbrné SHD 97-SV 

Max Fit, bifokální předpis Rx, stříbrné                   SHD 97-BI 

Max Fit, bezdioptrická verze (bez předpisu), černé                   SHD 97BL 

Max Fit, jednoohniskové vidění Rx, předpis, černé                   SHD 97BL-SV 

Max Fit, bifokální předpis Rx, černé                   SHD 97BL-BI 

Max Fit, bezdioptrická verze (bez předpisu), červené               SHD 97R 

Max Fit, jednoohniskové vidění Rx, předpis, červené                   SHD 97R-SV 

Max Fit, bifokální předpis Rx, červené             SHD 97R-BI 

Max Fit, bezdioptrická verze (bez předpisu), modré                   SHD 97B 

Max Fit, jednoohniskové vidění Rx, předpis, modré                  SHD 97B-SV 

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

 
Zdokonalené dostatečně široké obruby vyrobené z nylonu zaručují flexibilitu a odolnost. Nožičky se jednoduše přizpůsobí tlaku.  
Nosní můstek a nožičky jsou vyrobeny tak, aby zaručovaly pohodlné nošení. Standardní součástí vybavení každého modelu je 
rovněž nastavitelná upínací šňůrka.    

 

 

 
 

Váha: 73 gramů 
Ekvivalent = tloušťka olověné vrstvy na přední straně: 0,75 mm Pb 

Ekvivalent = tloušťka olověné vrstvy po stranách: 0,35 mm Pb 
Barva: černá, červená, stříbrná, fialovo-šedá, modro-žlutá  

Materiál obrouček: nylon 
Vnitřní průměr: 130 mm 

 

 

 

97 

Varianta: Katalogové číslo: 

Ultra-Flex, bezdioptrická verze, s postranními kryty, černé SHD 98UFB 

Ultra-Flex, jednoohniskové vidění Rx, s postranními kryty, černé SHD 98UFB-SV 

Ultra-Flex, bifokální předpis Rx, s postranními kryty, černé SHD 98UFB-BI 

  
Ultra-Flex, bezdioptrická verze, s postranními kryty, modro-žluté SHD 98UFBY 

Ultra-Flex, jednoohniskové vidění Rx, předpis, s postranními kryty, modro-žluté SHD 98UFBY-SV 

Ultra-Flex, bifokální předpis Rx, s postranními kryty, modro-žluté SHD 98UFBY-BI 

  
Ultra-Flex, bezdioptrická verze, s postranními kryty, fialovo-šedé SHD 98UFPG 

Ultra-Flex, jednoohniskové vidění Rx, předpis, s postranními kryty, fialovo-šedé SHD 98UFPG-SV 

Ultra-Flex, bifokální předpis Rx, s postranními kryty, fialovo-šedé SHD 98UFPG-BI 

  
Ultra-Flex, bezdioptrická verze, s postranními kryty, červené SHD 98UFR 

Ultra-Flex, jednoohniskové vidění Rx, předpis, s postranními kryty, červené SHD 98UFR-SV 

Ultra-Flex, bifokální předpis Rx, s postranními kryty, červené SHD 98UFR-BI 

  
Ultra-Flex, bezdioptrická verze, s postranními kryty, stříbrné SHD 98UFS 

Ultra-Flex, jednoohniskové vidění Rx, předpis, s postranními kryty, stříbrné SHD 98UFS-SV 

Ultra-Flex, bifokální předpis Rx, s postranními kryty, stříbrné SHD 98USF-BI 

  
Ultra-Flex, bezdioptrická verze, s postranními kryty, tmavošedé SHD 98UFT 

Ultra-Flex, jednoohniskové vidění Rx, předpis, s postranními kryty, tmavošedé SHD 98UFT-SV 

Ultra-Flex, bifokální předpis Rx, s postranními kryty, tmavošedé SHD 98UFT-BI 

  


