KICK OFFICE

DOELTREFFEND, MODERN EN KLEURIG!
Bollé Safety is aanwezig in alle sectoren, van de bouw tot de industrie, en innoveert met een modern, stijlvol en
kleurrijk assortiment veiligheidsbrillen met correctie glazen. KICK en SPICY zijn twee unisex modellen, verkrijgbaar
in industriële uitvoering met zijkapjes voor een betere weerstand tegen impacts of als kantoorbril.

Een bundeling
van innovaties
ten aanzien va
n comfort,
prestatie en stijl

OFKICMBKGY

26 g
GELEVERD MET

MONTUUR

Hard etui,
microvezel stof,
koordje

• TRNZZ/TPR

LENSMATERIALEN BESCHIKBAAR

• CR39
• Polycarbonaat

 GEEN ZIJKAPJES
 EXTRA STERK EN166 – S-MARKERING
 KEUZE UIT 3 KLEUREN – UNISEX
 VERKRIJGBAAR MET ALLE SOORTEN GLAZEN
 A
 LLEEN VERKRIJGBAAR MET DE B-ZEN COATING TEGEN
BLAUW LICHT

KICK OFFICE

DOELTREFFEND, MODERN EN KLEURIG!
MODEL

ARTIKELNR.

KICK OFFICE

OFKICMBKGY

VERSIES
Zwart/grijs

GLASMARKERINGEN

GROOTTE

MARKERING
MONTUUR

54/19

EN166 S

LENGTE VAN DE POTEN
140 mm

MARKERING VAN HET MONTUUR

Glazen van polycarbonaat :
F.  Impacts met lage energie, bestand tegen een kogeltje van 6 mm en 0,86 g
met een snelheid van 45 m/s.
Glazen van CR39 :
S. Extra sterk, bestand tegen een kogeltje van 22 mm en 43 g vallend
van een hoogte van 1,30 m met een snelheid van 5,1 m/s.

STANDAARDRESTRICTIES VOOR MONTERING

EN 166 : Garantie van minimale weerstand voor de bescherming
tegen courante risico’s (vallen van bescherming op de grond,
veroudering door licht, blootstelling aan warmte, corrosie, enz.)
F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat
aan 45 m/s.
Europese norm

Identificatie van de fabrikant

De certificaten van de Bollé Safety-producten voor conformiteit aan de
CE-normen worden op verzoek toegezonden.

Maximaal vermogen bol: +10/-10
Cilinder maximaal tegenover bol: +/-6

BESCHIKBARE COATINGS

BASIS
Correctie basis: : 4

De veiligheidsbrillen met de B-Zen coating tegen
blauw licht filteren 20% van het blauwe licht. Ze
verminderen aanzienlijk de kans op verblinding,
visueel ongemak, visuele vermoeidheid, prikkende
ogen en hoofdpijn veroorzaakt door het werken
achter een beeldscherm. Ze dragen bij aan
het behoud van de visuele gezondheid en het
werkcomfort van de werknemers.

OPTIONEEL
Niet van toepassing

SCHOONMAKEN EN BEWAREN
REINIGING: De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bolle Safety raadt u aan
alleen de B-clean lensreinigings produkten te gebruiken.
ONDERHOUD: In het geval van gekraste of beschadigde lenzen moet het complete product
vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te
vervangen. Na elk gebruik wordt geadviseerd om de bril in een microfiber zakje of kunststof
beschermetui te bewaren.
OPSLAG: Alle producten moeten worden bewaard in een droge en schone omgeving.

VERPAKKING EN CODE EAN13:

KENMERKEN C

OFKICMBKGY
per stuk

3660740008949

LENS

CR39, Polycarbonaat

LENSMATERIALEN
BESCHIKBAAR

Unifocaal - bifocaal
- progressieve glazen degressieve

MONTUUR

TRNZZ/TPR
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