Ochrona oczu MSA – Nowe modele
Twój styl - Twoja ochrona
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MSA dodało 5 nowych modeli okularów i gogli ochronnych
do swojego szerokiego asortymentu produktów do ochrony
oczu. Cechują się stylowym wzornictwem, ekstremalną
odpornością jak również doskonałym komfortem noszenia .
W odpowiedzi na mnóstwo zapytań od klientów MSA
przedstawia również 4 dodatkowe wersje już istniejących
modeli w celu uzupełnienia portfolio.

Alaska

Blockz

FeatherFit
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OverG

FlexiChem

Ponieważ każde życie ma swój sens...

Nowe modele okularów

Powłoki

Właściwości

Poniższe opcje powłok zapewnią ochronę twoich soczewek przed
codziennym ryzykiem zadrapania i dobrą widoczność nawet w
czasie zwiększonej wilgotności lub zmian temperatury. Wszystkie
powłoki mają właściwości antystatyczne.

Wszystkie okulary MSA są lekkie i spoczywają wygodnie na twarzy
nawet po wielu godzinach użytkowania. Ergonomiczna konstrukcja
zwiększa bezpieczeństwo i poczucie zabezpieczenia osoby noszącej.

TuﬀStuﬀ
Powłoka przeciw zadrapaniom, która doskonale wydłuża żywotność i
jest zgodna z EN166 "K".

Nachylenie zauszników
Łatwy w użyciu system skokowy. Możliwość dostosowania do
indywidualnych kształtów twarzy, aby zapewnić pełną ochronę bez przerw.

Sightgard
Powłoka zabezpieczająca przed zaparowaniem i zapewniająca dobrą
odporność na zarysowanie.

Regulacja długości
Łatwa regulacja umożliwia dostosowanie do indywidualnej wielkości
głowy.

Sightgard+
Wysokiej jakości powłoka zabezpieczająca przed zaparowaniem
(EN166 “N”) i zapewniająca dobrą odporność na zarysowanie.

Miękkie zauszniki
Miękkie materiały znacząco zwiększają komfort i bezpieczeństwo
użytkownika, ponieważ okulary pozostają cały czas w idealnej pozycji.

OptiRock
Trwała, wysoce wydajna powłoka zabezpieczająca przed zaparowaniem
o wyjątkowej odporności na zarysowania zgodna z EN166 "KN".

UV400
Soczewki absorbują 100% szkodliwego promieniowania UV o długości
fali do 400 nm, chroniąc przed długoterminowym uszkodzeniem oka.

Alaska
Nowoczesne okulary wysokiej jakości

• Stylowa bezramkowa konstrukcja z

częściami metalowymi
• Lekkie (tylko 23 g)
• Łatwo regulowany, wyścielany nosek
• Rozstaw soczewek o wielkości 9,75 dla
doskonałej osłony oczu
• Gumowane zauszniki zapewniają
lepszy komfort
• Powłoka Sightgard zapewnia
zabezpieczenie przed zaparowaniem i
dobrą odporność na zarysowanie

• Zwiększona odporność na uderzenia w
ekstremalnych temperaturach
(–5 i +55 °C) “T”
• Poziom ochrony UV400 dla soczewek
przydymionych i lustrzanych (dla
przezroczystych UV 99,9%)
• Kolory soczewek do zastosowań
wewnętrznych i zewnętrznych:
przezroczyste, przydymione, lustrzane

Informacje o zamówieniach

Dopuszczenia/oznaczenia

10145568

Alaska, Przezroczyste, Sightgard,12x

Ramka

10145569

Alaska, Przydymione, Sightgard, UV400,12x

10145570

Alaska, Lustrzane, Sightgard, UV400,12x

Soczewki Przezroczyste: 2C-1.2 MSA 1 FT CE
Przydymione i lustrzane: 5-2.5 MSA 1 FT CE

MSA EN 166-FT CE

Blockz
Okulary funkcjonalne

• Duże soczewki panoramiczne zapewniają doskonałą ochronę
• 4 punktowa regulacja długości zauszników dla optymalnego dopasowania
• Miękkie końcówki zauszników dla wysokiego komfortu noszenia
• Regulowane noski dla doskonałego dopasowania
• Zwiększona odporność na uderzenia w ekstremalnych temperaturach (–5 i +55 °C) “T”
• Powłoka Sightgard zapewnia zabezpieczenie przed zaparowaniem i dobrą
odporność na zarysowanie

• Filtr UV: 99,9%
• Kolory soczewek do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych: przezroczyste,
przydymione

Informacje o zamówieniach

Dopuszczenia/oznaczenia

10145571

Blockz, Przezroczyste, Sightgard, 12x

Ramka

10145572

Blockz, Przydymione, Sightgard, 12x

Soczewki Przezroczyste: 2C-1.2 MSA 1 FT CE
Przydymione: 5-2.5 MSA 1 FT CE

MSA EN 166-FT CE

FeatherFit
Nowoczesne okulary do zastosowań podstawowych

• Klasyczny poziom ochrony
• Miękkie końcówki zauszników i nosek dla wyściełanego dopasowania
• Ciasno przylegające soczewki panoramiczne dla doskonałej widoczności i ochrony
• Ważą tylko 20 g
• Zwiększona odporność na uderzenia w ekstremalnych temperaturach (–5 i +55 °C) “T”
• Zabezpieczająca przed zarysowaniem powłoka TuﬀStuﬀ zgodna z EN 166 “K”
• Filtr UV: 99,9%
• Kolory soczewek do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych: przezroczyste,
przydymione

Informacje o zamówieniach

Dopuszczenia/oznaczenia

10145075

FeatherFit, Przezroczyste, TuﬀStuﬀ, 12x

Ramka

10145076

FeatherFit, Przydymione, TuﬀStuﬀ, 12x

Soczewki Przezroczyste: 2C-1.2 MSA 1 FT K CE
Przydymione: 5-2.5 MSA 1 FT K CE

MSA EN 166-FT CE

OverG
Nowoczesne okulary dla odwiedzających

• Klasyczna ochrona dla odwiedzających / zakładane na okulary
• Do stosowania na małe lub średnie okulary korekcyjne
• Wystarczająco kompaktowe i stylowe, aby można je było nosić bez okularów
korekcyjnych

• Pełna ochrona przednia, boczna i górna oraz duża odporność na uderzenia
• Zwiększona odporność na uderzenia w ekstremalnych temperaturach (–5 i +55 °C) “T”
• Zabezpieczająca przed zarysowaniem powłoka TuﬀStuﬀ zgodna z EN 166 “K”
• Filtr UV: 99,9%
• Kolory soczewek do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych: przezroczyste,
przydymione

Informacje o zamówieniach

Dopuszczenia/oznaczenia

10145576

OverG, Przezroczyste, TuﬀStuﬀ, 12x

Ramka

10145577

OverG, Przydymione, TuﬀStuﬀ, 12x

Soczewki Przezroczyste: 2C-1.2 MSA 1 FT K CE
Przydymione: 5-2.5 MSA 1 FT K CE

MSA EN 166-FT CE
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FlexiChem
Komfortowe gogle o zwiększonej odporności chemicznej

• Octanowe soczewki dla zastosowań wymagających wyższej odporności chemicznej
• Przemysłowa wersja wytrzymałych i popularnych gogli pierwszej ochrony
• Niezawodna ochrona przed rozpryskiem (“3” EN166) oraz dużymi cząsteczkami pyłu
(“4” EN166)

• Niskoproﬁlowa matowa ramka SoftFlex dla zwiększonego komfortu
• Wygodna opaska o regulowanej długości
• Pośrednia wentylacja dla komfortu przy długotrwałym noszeniu
• Mogą być stosowane wraz z hełmami ochronnymi i na okulary korekcyjne
• Filtr UV: 99,9%
• Zwiększona odporność na uderzenia w ekstremalnych temperaturach (–5 i +55 °C) “T”
• Wysokiej jakości powłoka Sightgard+ zabezpieczająca przed zaparowaniem
(EN166 “N”) i zapewniająca dobrą odporność na zarysowanie.

Informacje o zamówieniach

Dopuszczenia/oznaczenia

10145578

FlexiChem, Sightgard+, Przezroczyste, 6x

Ramka

Uchwyty do mocowania gogli MSA do V-Gard 500/520 (2 szt.)*

Soczewki 2C-1.2 MSA 1 FT N CE

GA90006

MSA EN 166 34-FT CE

* idealne z więźbą Fas-Trac

www.MSAsafety.com

Ulepszenia istniejących modeli

ChemPro
Wysokiej jakości pokrycie dla gogli, które odniosły globalny sukces
W odpowiedzi na bardzo wymagające środowiska różnych gałęzi przemysłu MSA ma teraz w swojej ofercie
ChemPro z wysokiej jakości powłoką OptiRock - wysoce wydajna powłoka MSA zabezpieczająca przed
zaparowaniem o wyjątkowej odporności na zarysowania zgodna z EN 166 (“N” & “K”). Filtr UV 99,9%. Wszystkie
pozostałe właściwości pozostają takie same. Więcej informacji można znaleźć w ulotce 03-030.2.
Dopuszczenia/oznaczenia
Ramka

MSA EN 166 349-BT CE

Soczewki

2C-1.2 MSA 1 BT 9KN CE

Informacje o zamówieniach
10145597

ChemPro, Przezroczyste, OptiRock, 6x

Altimeter
Przydymiona wersja okularów hybrydowych
Altimeter w konstrukcji hybrydowej jest teraz dostępny w wersji przydymionej do zastosowań zewnętrznych.
Ochrona na poziomie UV400. Powłoka Sightgard zapewnia zabezpieczenie przed zaparowaniem i dobrą
odporność na zarysowanie. Zwiększona odporność na uderzenia w ekstremalnych temperaturach (–5 i +55 °C)
“T”. Wszystkie pozostałe właściwości pozostają takie same. Więcej informacji można znaleźć w ulotce 03-030.2.
Dopuszczenia/oznaczenia
Ramka

MSA EN 166-FT CE

Soczewki

5-2.5 MSA 1 FT CE

Informacje o zamówieniach
10145583

Altimeter, Przydymione, Sightgard, UV400, z opaską i zausznikami, 12x

Alternator
Wysokiej jakości pokrycie dla okularów wielozadaniowych
Uniwersalne okulary Alternator są teraz dostępne z wysokiej jakości powłoką OptiRock dla bardzo wymagających
środowisk. OptiRock to trwała, wysoce wydajna powłoka MSA zabezpieczająca przed zaparowaniem o
wyjątkowej odporności na zarysowania zgodna z EN 166 (“N” & “K”). Filtr UV 99,9%. Wszystkie pozostałe
właściwości pozostają takie same. Więcej informacji można znaleźć w ulotce 03-030.2.
Dopuszczenia/oznaczenia
Ramka

MSA EN 166-FT CE

Soczewki

2C-1.2 MSA 1 FT KN CE

Informacje o zamówieniach
10145579

Alternator, Przezroczyste, OptiRock, 12x

Zestaw akcesoriów Alternator
Wysokiej jakości zestaw do wszystkich zastosowań
Zestaw akcesoriów Alternator idealnie pokrywa zmieniające się wymagania w zakresie ochrony. Zawartość mieści
się w praktycznym i wytrzymałym futerale (DSW 18 x 13 x 5,7 cm): Alternator z przezroczystymi soczewkami
Sightgard, żółte i przydymione soczewki zamienne w woreczku materiałowym, wentylowany i odporny na
uderzenia wkład piankowy, nie wentylowany wkład z miękką wyściółką, opaska, miękki pokrowiec tekstylny.
Informacje o zamówieniach
10145582

Zestaw akcesoriów Alternator Premium, 6x

Bezpośredni kontakt
Centrala i Oddział w Raszynie
MSA Safety Sp. z o.o.
Ul. Wschodnia 5 a
05-090 Raszyn k/Warszawy
Polska
Tel.
+48 22 711 50 00
Fax
+48 22 711 50 19
E-mail info.pl@MSAsafety.com

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian technicznych
03-New Eyewear PL/00

MSA Europe
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Germany
Tel.
+49 (0)30 68 86-0
Fax
+49 (0)30 68 86-15 58
E-mail info.de@MSAsafety.com

MSA International
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
USA
Tel.
+1-724-776-8626
Fax
+1-724-741-1559
E-mail msa.international@MSAsafety.com

www.MSAsafety.com

