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RUSH
RUSHPSI

RUSHPSF

RUSHDPI

RUSHTWI

   BESCHERMING BOVENAAN

    VERSTELBARE NON SLIP NEUSBRUG

   NON SLIPPOTEN

HET PANORAMISCH COMFORT
Beschikbaar in twilight-versie biedt het panoramische en lichte RUSH-model een perfecte 
optische kwaliteit, een permanent comfort en een modern design.

Verstelbare band
CORDC

GELEVERD MET

* RUSHKITFS
Foam & Strap kit ( De 
foam rand is geschikt 
voor gebruik met de Rush 
en de RUSH+ // De elas-
tische band is uitsluitend 
geschikt voor de RUSH+)
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C

RUSH
RUSHPSI 2C-1,2  1 FT    EN166 FT  

RUSHPSF 5-3,1  1 FT   EN166 FT 

RUSHDPI 2C-1,2  1 FT   EN166 FT 

RUSHTWI 5-2  1 FT   EN166 FT 

RUSHKITFS - -

RUSH

RUSHDPI RUSHPSI RUSHPSF RUSHTWI RUSHKITFS

3660740000097 3660740006648 3660740006655 3660740006662 3660740006488

3660740100094 3660740106645 3660740106652 3660740106669 3660740106485 

3660740200091 3660740206642 3660740206659 3660740206666 3660740206482

Kleurloos Antikras/Antidamp

Getint Antikras/Antidamp

HD Hydrofoob/Antikras

Twilight Antikras/Antidamp

* Foam & Strap 
kit

-

TECHNOLOGIEËN

KENMERKEN

LENS PC - 2,2 mm - ronding 9

MONTUUR PC + PVC

HOOFDBAND Niet van toepassing

SCHUIMRUBBER SBR

RESERVELENS Ne

Een revolutionaire behandeling voor een 
uitzonderlijke helderheid en overbrenging. 
Het percentage voor de overbrenging van 
zichtbaar licht bedraagt 96%, tegenover 90 
% voor de klassieke, kleurloze glazen.

HET PANORAMISCH COMFORT

De nieuwe Twilight-technologie biedt de 
voordelen van de ESP met een dubbele 
antidampbehandeling (binnenkant en 
buitenkant) van de glazen die de damp 
afstoot in de meest extreme omstandigheden. 
Werd ontworpen en gebruikt bij weinig licht, 
verbetert de contrasten. De transmissiefactor 
is ideaal buiten, met name bij de ochtend- en 
de avondschemering. B-Twilight filtert 76% 
van het blauwe licht.

MODEL VERSIES ARTIKELNR. MARKERING LENZEN MARKERING MONTUUR COATINGS

Symbolen voor de optische klasse:

1. Continue werkzaamheden - permanent dragen.

De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:

F.     Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g 
dat inslaat aan 45 m/s.

T.    De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand 
maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan 
een grote snelheid en een extreme temperatuur.

Andere symbolen:

  Europese norm   Identificatie van de fabrikant

EN 166: Garantie van minimale weerstand voor de bescherming
tegen courante risico’s (vallen van bescherming op de grond,
veroudering licht, blootstelling aan warmte, corrosie, enz.)
F.     Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g 

dat inslaat aan 45 m/s.

T.    De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand 
maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan 
een grote snelheid en een extreme temperatuur.

  Europese norm   Identificatie van de fabrikant

De certificaten van de Bollé Safety-producten voor conformiteit aan 
de CE-normen worden op verzoek verstuurd.

MARKERING VAN LENZEN MARKERING VAN HET MONTUUR

SCHOONMAKEN EN OPSLAG
REINIGING: De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bolle Safety raadt u aan 
alleen de B-clean lensreinigings systemen te gebruiken.

ONDERHOUD: In het geval van gekraste of beschadigde lenzen moet het complete product 
vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te 
vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een 
microfiber zakje of kunststof beschermetui te bewaren.

OPSLAG: Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.

Individueel plastic 
zakje

Doos met 10 brillen

Karton met  
240 brillen

VERPAKKING EN CODE EAN13


