Óculos de Proteção

A700 SERIES

Código

Modelo

Lente

Tipo

Alta proteção a um preço
baixo

414244
414240

A701
A705

cinza
incolor

Hard Coat
Fog Ban

• Preço acessível e econômico;
• Estilo esportivo com ajuste ideal
para o uso diário;
• Leve e com lentes esportivas;
• Hastes macias comacabamento
emborrachado nas têmporas
fornecendo segurança, melhor
encaixe e conforto ao longo
do dia;

A800 SERIES
Proteção ideal para os olhos
e para o bolso
• Preço acessível e econômico;
• Estilo esportivo, ideal para o uso
diário;
• Haste confortável e flexível;
• Ponte nasal projetada para
oferecer conforto aos mais
variados formatos
de rostos;

• Ponte nasal oferece um encaixe
confortável;
• Lentes em policarbonato de alta
resistência oferecendo 180° de visão sem
qualquer distorção;
• De acordo com a norma ANSI Z87+
(Mercado Americano);
• De acordo com a norma Z94.3 (Mercado
Canadense);
• Fornece 99.9% de proteção UV.
Código

Modelo

Lente

Tipo

414260
414262

A805
A806

incolor
cinza

Fog Ban
Fog Ban

• Lentes em policarbonato de alta
resistência oferecendo 180° de visão
sem qualquer distorção;
• De acordo com a norma ANSI Z87+;
• Característica opcional antiembaçante
minimiza embaçamento em condições
extremas;
• Fornece 99.9% de proteção UV.

VAPOR II

Código

Modelo

Lente

Tipo

Design esportivo e contorno

414100
414102
414104

910
915
916

incolor
incolor
cinza

Hard Coat
Fog Ban
Fog Ban

moderno
• Estilo esportivo e armação azul
metálica;
• Leve para uso diário e contínuo;
• Lentes envolventes e hastes esportivas;
• Ponte nasal macia para melhor
conforto e encaixe;
• Lentes em policarbonato para oferecer
máxima resistência;

MILLENNIA SPORT®

Código

Modelo

Lente

Tipo

Óculos de proteção Willson
Millennia Sport®

414202
414204

750
755

incolor
incolor

Hard Coat
Fog Ban

• Lente envolvente em policarbonato de
alto impacto;
• Hastes maleáveis tipo espátula.
• Ponte nasal confortável;
• Camada de proteção anti-risco e
antiembaçante;

Código

Modelo

Lente

Tipo

Cobertura e proteção extra a
preços competitivos

415800
415802

VM800
VM810

incolor
incolor

Fog Ban
Fog Ban

=
=

Película de cobertura removível para proteção das
lentes em atividades de pintura e pulverização.

COBERTURA V-MAXX®

Modelo

• Cobertura removível para as lentes
V-Maxx;
• Fornece proteção durante atividades de
pintura e pulverização;
• Aumenta a vida útil das lentes;
• Pacote com 10 coberturas (11250860).

415850

Nome

Cor

Cobertura 860

incolor

Anti-risco
Antiembaçante

913010
913000

Hard Coat
Fog Ban

• Atende aos padrões de segurança ANSI Z87+
e CSA Z94.3 no caso das lentes pretas.

V-MAXX® GOGGLE

• Modelo ampla visão;
• Campo de visão nítida de 180°;
• Clipes giratórios para ajuste da faixa
elástica em capacetes ou protetores
auditivos;
• Possibilita a utilização sobre óculos
graduados;
• Estilo de ventilação direta ou indireta;
• Lentes revestidas com camada
antiembaçante Willson Fog Ban;
• Ajustável atravéz de elástico de tecido
ou neoprene;
• Película removível para proteção das
lentes e aumento de sua vida útil;
• De acordo com padrões ANSI Z87+
CSA Z94.3.

Tratamentos:

• Revestimento anti-risco e antiembaçante;
• De acordo com os padrões ANSI Z87+/CSA
Z94.3.
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