TISKOVÁ ZPRÁVA

Společnost 3M vyvinula ochranné brýle s asférickým zorníkem, který
neomezuje zorné pole a opticky nezkresluje
Většina zorníků bez dioptrií je vyrobena pomocí sférického designu, jehož výsledkem je, že
bod zaměření sféry je v přímé linii s okem. Obvykle projdou všechny světelné paprsky, které
ze všech směrů dosáhnou zřítelnice, pod správnými úhly zorníků bez zkreslení. Sférické
zorníky mají však množství nevýhod.
Faktem je, že lidská hlava není koule, křivka okolo očí je asferická. Aby sférické zorníky pokryly
úhel 180°, musely by vyčnívat z čela uživatele. Výsledkem by byla riziková oblast, která by
umožnila pevným částicím, prachu nebo škodlivému záření prostoupit do očí a způsobit poranění.
Díky tomuto provedení jsou také nepohodlné pro nošení a jejich používání s jiným vybavením,
např. přilbami, je obtížné.
Výrobci by tyto potíže mohli zmírnit přijetím nesferických zorníků a jejich „přinucením“, aby
kopírovaly kontury obličeje. Tento způsob však vede k nepřijatelným optickým zkreslením.
Obvyklé stížnosti na bolesti hlavy a dokonce závratě jsou výsledkem těchto zkreslení.
Specialisté na optiku tedy stáli před výzvou vytvořit zorníky, které nabízejí 180° zorný úhel bez
zkreslení a zároveň respektují tvar lidské hlavy. Experti společnosti 3M za pomoci
nejmodernější automatizované techniky Ray Tracing Techniques skenovali každou
mikrotečku zorníku a poté ji opticky korigovali. Výsledkem je první nezkreslující asférický
zorník optické třídy 1, který nabízí čistý výhled v celém zorném poli. Tento zorník se uplatnil
v profesionálních ochranných brýlích řady Maxim, která spojuje funkčnost s kultivovaným
designem. Tím vznikly stylové brýle zaručující vynikající ochranu zraku bez nutnosti použití
bočního stínění nebo další ochrany obočí.
Základní model brýlí Maxim s asférickým zorníkem lze zakoupit za cenu zhruba 200 korun. Je
vybaven skly s povrchem DX, který zabraňuje zamlžení, poškrábání a odolává chemikáliím.
Měkký a tvarovatelný nosní můstek zajišťuje pohodlné nošení a spolu s duální polstrovanou
ochranou obočí absorbuje případné nárazy. Brýle lze individuálně přizpůsobit rozměrům obličeje
a hlavy pomocí nastavitelné délky postranic a sklonu zorníků. Řadu Maxim dále rozšiřují
svářečské brýle, odlehčený sportovní model a brýle určené pro střelbu, které jsou kompatibilní
s přilbou a chrániči sluchu.
Každé zorníky i obroučky společnosti 3M jsou označeny identifikačním údaji, které odpovídají
jejich technickým parametrům jako stupni mechanické odolnosti, optické třídy, číslu odstínu a
podobně. Zákazník si tak může zvolit odpovídající model a zabarvení zorníků, které bude nejlépe
vyhovovat jeho potřebám a nárokům.
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Brýle 3M Maxim spojují funkční ochranu zraku s kultivovaným designem, který byl navíc
nominován na prestižní německou cenu designu Designpreis v roce 2006. Možnost širokého
individuálního nastavení a asférické zorníky z nich dělají moderní brýle pro všestranné
použití.
(Zdroj: 3M)

O společnosti 3M
Společnost 3M je vysoce inovativní výrobní společností působící v řadě oblastí. V jejím portfoliu
je na padesát tisíc výrobků, které nacházejí využití nejenom v průmyslu, zdravotnictví, stavebnictví
nebo elektroinstalacích, ale i v domácnostech. Vynalezli nejenom oblíbené Post-it papírky, ale třeba
i první kapesní projektor na světě. Ačkoli je využití jednotlivých produktů zcela odlišné, všechny
spojuje jedna vlastnost: ve svém odvětví vždy představují inovativní produkt, který kromě
důmyslnosti dbá i na ekologii, bezpečnost a zdraví lidí.
Mezi hodnoty 3M patří serióznost a poctivost, uspokojování zákazníků inovativními řešeními,
respekt k přírodě a respekt k zaměstnancům, zákazníkům i dodavatelům. 3M se stala jednou z prvních
výrobních společností, která se v roce 1975 začala zajímat o aktivní řešení ekologických otázek.
Program 3M Pollution Prevention Pays za 30 let svého fungování zabránil vzniku více jak 1 315
431.37 tun zplodin. Cílem 3M je neustále podporovat udržitelný rozvoj, který vnímá jako symbiózu
trvalého ekonomického růstu, sociální odpovědnosti a ochrany životního prostředí.
3M je v otázce sociální odpovědnosti aktivní nejenom globálně, ale i přímo v lokalitách, kde působí.
V Čechách 3M podporuje Zdravotního klauna, hnutí Brontosaurus a další akce, jichž je jednorázovým
sponzorem.
3M v číslech
Celosvětový prodej: 23, 123 milliard USD
Mezinárodní prodeje (mimo USA): 14,614 milliardy USD (63 % celkového objemu prodeje)
Ve Spojených státech 28 poboček
Zastoupení ve více než 65 zemích - 35 poboček s výrobními závody, 35 laboratoří

Kontakt pro více informací: Alžběta Pavlínová, tel.: 607 674 026, alzbeta@bmpr.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA
Výrobky 3M se prodávají ve 200 zemích světa
Více než 75 000 zaměstnanců celosvětově – tým 6 700 výzkumníků, z toho 3 400 v USA
145 výrobních závodů po celém světě
169 míst s obchodním zastoupením po celém světě

3M v České republice
Prodeje v roce 2008: 1, 145 miliard Kč
100 zaměstnanců
Sídlo obchodního zastoupení v Praze
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