Nová řada ochranných brýlí od 3M poskytuje ochranu, pohodlí i styl
Zrak je nejdůležitější smyslový orgán, a proto není divu, že ochrana zraku patří
mezi nedílnou součást osobních ochranných prostředků při většině pracovních
činností…
Tisková zpráva, 11. června 2007
Praha, 11.června 2007 – Společnost 3M, přední výrobce osobních ochranných
prostředků, přichází se zcela novou řadou ochranných brýlí. Tyto nové, lehké
ochranné brýle představují kombinaci účinnosti, designu a pohodlí a jsou vybaveny
velmi pevnými, polykarbonátovými zorníky, které poskytují spolehlivou ochranu
proti nárazům. Zároveň nabízejí uživatelům vysoký stupeň ochrany, nedeformované
vidění a díky nastavitelné délce postranic umožňují pevné a pohodlné nasazení podle
individuálních požadavků. Měkké konce postranic snižují tlak, takže brýle jsou velmi
pohodlné i při delším nošení.
Nová řada ochranných brýlí obsahuje čtyři modely, které se dodávají s řadou různých
variant zorníků pro většinu průmyslových aplikací a podmínek pracovního prostředí.
K dispozici jsou také zorníky pro specializované aplikace, například zorník
s odstínem 5 pro svařování plamenem a červenooranžový na ochranu proti
intenzivnímu modrému světlu. Tuto novou řadu s osvědčením podle normy EN
166:2001 lze používat s dalšími osobními ochrannými prostředky 3M jako jsou
filtrační polomasky a prostředky na ochranu sluchu. Kompatibilita osobních
ochranných prostředků 3M je nejen výhodou, ale zároveň poskytuje vysoký stupeň
ochrany před většinou průmyslových rizik.
Ochranné krycí brýle série 3M 2800
Tyto brýle se dají charakterizovat nejen jako velmi pohodlné, ale díky možnosti
nošení přes většinu dioptrických brýlí s minimálním rušením i jako univerzální. Mají
pevný polykarbonátový zorník s ochrannou proti nárazům, na svou kategorii jsou
velmi lehké (pouze 38 g) a dodávají se ve třech variantách zorníku: čiré, žluté pro
zvýšení kontrastu při slabém osvětlení a IR5 pro svařování plamenem nebo asistenci
při svařování.
Ochranné brýle série 3M 2810
Tento model se vyznačuje především svou lehkostí (21 g), která zaručuje svému
nositeli maximální pohodlí. O těchto brýlích lze říci, že kombinují tradičnější styl
ochranných brýlí s atraktivním vzhledem. Ploché, pružné postranice se saténovou
povrchovou úpravou zlepšují stylovost a pohodlí uživatele, stejně jako slučitelnost
s mušlovými chrániči sluchu. Brýle série 3M 2810 nabízejí také zaoblené provedení
s boční ochranou pro větší bezpečnost a jsou dostupné pouze v čiré variantě zorníku.
Ochranné brýle série 3M 2820
Tyto velmi lehké (22 g) brýle jsou považovány za nový standard v oblasti průmyslové
ochrany zraku. Mají elegantní, moderní provedení, nabízející výborné krytí a zorné

pole. Měkké, pružné postranice nabízejí uživateli větší pohodlí a lze je nastavit tak,
aby úhel zorníku nejlépe vyhovoval jednotlivým uživatelům. Ochranné brýle mají
pevný polykarbonátový zorník s ochranou vrstvou proti poškrábání a zamlžování,
zaručující účinnost a trvanlivost. Dodávají se ve třech variantách: čiré, žluté pro
zvýšení kontrastu při slabém osvětlení a kouřové na ochranu před oslněním od slunce.
Ochranné brýle série 3M 2840
Tyto stylové ochranné brýle byly navrženy s ohledem na praktičnost a pohodlí
uživatele. Postranice umožňují nastavit jak úhel zorníku, tak i jejich délku pro co
nejlepší individuální přizpůsobení. Jsou také vybaveny integrovaným chráničem
obočí pro větší ochranu. Mají pevný polykarbonátový zorník s ochranou vrstvou proti
poškrábání a zamlžování, dodávaný v šesti variantách. Narozdíl od předešlého typu
ochranných brýlí jsou kromě čiré a žluté varianty navíc dostupné také ve variantě
světle zlaté zrcadlové pro práci uvnitř a venku, IR5 pro svařování plamenem a
červenooranžové proti intenzivnímu modrému světlu.
Pro co nejlepší využití zmíněných ochranných brýlí nabízí 3M i ucelenou řadu
příslušenství, jako je hadřík proti zamlžování 3M 270, šňůrka na krk 3M 271, která se
pohodlně nosí a umožňuje praktické zavěšení brýlí kolem krku, když se nepoužívají,
měkčí a širší prémiová šňůrka 3M 272 vybavená bezpečnostní pojistkou chránící
uživatele před úrazem v případě zachycení šňůrky strojním zařízením nebo jinými
předměty. Dále jsou to různé druhy pouzder na brýle vhodné k ochraně, přenášení a
také čištění.
Další informace o produktech 3M pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci najdete
na www.3m.com/cz/OOP
O společnosti 3M Česko/ 3M
Společnost 3M Česko byla založena v roce 1991. V současné době nabízí zhruba 4 tisíce
různých výrobků, například potřeby pro komerční grafiku, lepidla a brusiva do průmyslu,
výrobky pro architekturu, kancelářské potřeby, zabezpečení pro knihovny, zdravotnické a
zubařské pomůcky a materiály či pracovní ochranné pomůcky. Více informací na adrese:
http://www.3m.cz. Společnost 3M vznikla v roce 1901 ve Spojených státech jako Minnesota
Mining and Manufacturing Company. Zaměstnává přes 75 tisíc lidí ve více než 60 zemích
světa. Její výrobky se prodávají ve 200 zemích po celém světě, roční obrat činí 23 miliard
dolarů. Akcie 3M jsou jedním ze 30 titulů Dow Jones Industrial Average a součástí
Standard & Poor's 500 Index. 3M je podle aktuálního žebříčku časopisu BusinessWeek
sedmou nejinovativnější firmou na světě. Mezi značky 3M patří např. Scotch, Post-it,
Scotchgard, Thinsulate, Scotch-Brite, Filtrete, Command a Vikuiti.
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