™

™

3M SecureFit
Protecção Ocular

Os óculos adaptam-se de maneira natural ao
tamanho da cabeça de cada indivíduo graças a sua
tecnologia de difusão de pressão da patilha 3M
TM

Novos Óculos de Protecção
Auto-Ajustáveis
3M SecureFit SF200
™

™

• Ajustam-se a todo o tipo de caras com apenas uma referência
• Comodidade, não caem ou deslizam
• Grande aceitação pelos trabalhadores graças à sua versatilidade
• Extremamente leves

Investigação
Estudos demonstram-nos que um em cada três empregados não usa óculos
de protecção quando necessário, apontando a falta de comodidade como razão
principal*. Depois de uma ampla investigação sobre cartografia facial, desenvolvemos
os óculos de protecção 3M SecureFit - um avanço inovador em óculos de protecção
™
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que se ajustam automaticamente a diferentes tamanhos de cabeça, proporcionando
um ajuste cómodo e seguro em todo momento.
Os óculos de protecção 3M SecureFit proporcionam níveis notavelmente mais altos
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™

de comodidade e segurança pessoal, ao mesmo tempo que reduzem a necessidade
de armazenar múltiplos desenhos de óculos graças a sua tecnologia de difusão de
pressão na patilha 3M .
™

*Fonte: 2 Europe, UK, Sept. 2010
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Os óculos adaptam-se de
maneira natural ao tamanho da
cabeça de cada indivíduo graças
a sua tecnologia de difusão de
pressão da patilha 3M
TM

Inovação
diferença de como se adapta automaticamente, proporcionando

Tecnologia de difusão de pressão na
patilha 3M

um ajuste cómodo e seguro cada vez que se utiliza.

Baseia-se em anos de investigação científica antropométrica

• Não existem partes móveis, nem outras que ajustar.

pela 3M para determinar as diferenças na forma e tamanho

• Desenho elegante e leve, apenas com 18g. de peso,

da cara, mediante a criação de modelos digitais de cerca

Coloque os óculos de protecção 3M SecureFit e sinta a
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para maior comodidade.
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de 600 pontos de contacto diferentes no rosto humano. A

• Auto-ajuste para se adaptar comodamente ao tamanho

tecnologia funciona pela difusão da pressão para melhorar a

de cabeça de cada individuo, reduzindo a necessidade

comodidade dos óculos sem comprometer a segurança do

de armazenar vários tamanhos de óculos.

ajuste nos diferentes perfis faciais.

• Ajuda a reduzir o deslizamento dos óculos ao realizar
movimentos de cabeça durante o trabalho
• Para diferentes ambientes de trabalho (lente incolor, cinza
e amarela)
• Lente de policarbonato que absorvem en 99,9% os raios UVA
e UVB
• Todos têm tratamento anti-risco e de forma opcional
anti-embaciamento
• Cumpre com a norma EN166: 2001

Óculos de Protecção 3M SecureFit Série 200
™

™

Informação para fazer pedidos
Cód. Produto

Descrição do Produto

Mínimo de Venda

SF201AF

SF201AF Óculos PC incolor anti-risco e anti-embaciamento

20

SF202AF

SF202AF Óculos PC cinzento anti-risco e anti-embaciamento

20

SF203AF

SF203AF Óculos PC amarelo anti-risco e anti-embaciamento

20

SF201AS

SF201AS Óculos PC - incolor anti-risco

20

Para mais informação visite www.3M.pt/SecureFit
Use o seu telemóvel para ler
o nosso código QR
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