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Korábban soha egyetlen védőszemüveg nem nyújtott ilyen 
fokú kényelmet és védelmet, amely most panorámás 
látómezővel és kecses, ízléses formatervezéssel párosul.

A DuraMaxx védőszemüvegben ötvöződik a modern for-
matervezés és mérnöki tudomány. A lencse forradalmian 
új Dura-streme felületkezelésének köszönhetően a szem-
üveg munkavégzéskor a lehető legtökéletesebb védelmet 
és teljesítményt garantálja viselőjének.

A DuraMaxx védőszemüveg egyszerű és mégis stílusos mun-
kahelyi viselet.

DuraMaxx™ Védőszemüveg> > >

További információkért lépjen velünk kapcsolatba:

SPERIAN PROTECTION HUNGÁRIA KFT.
1139 Budapest, Forgách U. 9/B
Tel: 06 1 237 1050-55,  Fax: 06 1 239 3135 - info-hungray@sperianprotection.com
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Alkalmazás Cikkszám Megnevezés Lencsék Lencsebevonat Lencse jelölése Keret jelölése Csere látómező

Beltér
10 177 50 Kék-szürke keret, szövet fejpánt   Víztiszta (PC) Dura-streme™ 2C-1.2 BT 3 4 K N 10 281 35

10 177 51 Kék-szürke keret, neoprén fejpánt   Víztiszta (PC) Dura-streme™ 2C-1.2 BT 3 4 K N 10 281 35

Kültér
10 177 37 Kék-szürke keret, neoprén fejpánt  TSR szürke  (PC) Dura-streme™ 5-2.5 BT 3 4 K N 10 281 36

10 177 38 Kék-szürke keret, szövet fejpánt  TSR szürke  (PC) Dura-streme™ 5-2.5 BT 3 4 K N 10 281 36

Rossz 
fényviszonyok

10 177 52 Kék-szürke keret, neoprén fejpánt  HDL sárga  (PC) Dura-streme™ 2C-1.2 BT 3 4 K N 10 281 37

10 177 53 Kék-szürke keret, szövet fejpánt  HDL sárga  (PC) Dura-streme™ 2C-1.2 BT 3 4 K N 10 281 37

Hegesztés 10 281 33 Kék-szürke keret, neoprén fejpánt  IR3 (PC) Dura-streme™ 3.0 BT 3 4 K N 10 281 39

Hegesztés/
Öntödék

10 177 39 Kék-szürke keret, neoprén fejpánt  IR5  (PC) Dura-streme™ 5.0 BT 3 4 K N 10 281 40

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

DuraMaxx™ Víztiszta DuraMaxx™ IR5DuraMaxx™ IR3DuraMaxx™ HDL sárga DuraMaxx™ TSR szürke 



A DuraMaxx megoldást jelent azok számára, akik zord, kemény munkakörülmények között igénylik egy  
szorosan illeszkedő, kényelmes védőszemüveg biztonságát és védelmét. Ilyen alkalmazási területek például:

. Általános ipari alkalmazások – Repülő (kis és nagyméretű) részecskék, porok, és éles tárgyak.

. Építőipar, szerkezetépítés – gipsz, vakolat, por, szilárd részecskék, vakító fény, csillogás kültéren és beltéren.

. Befejező munkálatok, felületkezelés – por, folyadék, vegyi részecskék és szilárd részecskék. 

. Mérgező vegyi anyagok / Festés– Mérgező anyagok áthatolása.

. Laboratóriumi körülmények/Gyógyszeripar – Valószínű kitettség mérgező és/vagy szennyezett anyagoknak.

. Hegesztés – Infravörös sugárzás, infravörös fény kibocsátás, apró fémrészecskék becsapódása.

. A DuraMaxx™ védőszemüveg kivételes 

kényelemmel és kiváló teljesítménnyel szol-

gálja viselőjét. Visszafogott formatervezé-

sének és tórikus lencséinek köszönhetően 

optikai tulajdonságai kiválóak, a látómező 

torzításmentes, ugyanakkor puha és elasz-

tikus kerete az arcra simulva kényelmes és 

tökéletesen záró illeszkedést biztosít.

. A DuraMaxx védőszemüveg a legtöbb 

hagyományos dioptriás szemüveg fölött 

kényelmesen viselhető. Formatervezésének 

köszönhetően nem nyomja a hagyományos 

dioptriás szemüveg szárait, levételekor a 

hagyományos szemüveget nem rántja ma-

gával. Az egyedülálló Sperian felületkezelő 

eljárásokat és az indirekt szellőzési rend-

szert ötvöző védőszemüveg a párásodást 

minimalizálva tartja tisztán a lencséket, és 

ezáltal garantálja a dolgozó biztonságát. 

. A DuraMaxx védőszemüveg lencséi 

minden esetben Dura-streme™ eljárással 

felületkezeltek (a Sperian új technoló-

giája!). A Dura-streme™ eljárás során a 

háromszor hosszabb élettartalmú lencsék 

külső felületére erős, karcálló réteg, belső 

felületére páramentes réteg kerül. 

. Egy állítható, széles fejpánt, egy gazdasá-

gos tartaléklencse-rendszer, egy dioptriás 

szemüveggel is kényelmesen viselhető 

védőszemüveg, és egy félálarcos légzésvédő 

és máris könnyen belátható, hogy a 

DuraMaxx védőszemüveg a forgalomban 

lévő egyik legkényelmesebb termék. 

*A lencsék élettartamára vonatkozó összehasonlító teszt a Bayer 

kopásállósági vizsgálati eljárást használva került  elvégzésre, a 

tényleges élettartam a környezeti viszonyoktól és alkalmazási 

területtől függően ettől eltérhet..

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

DuraMaxx™ Védőszemüveg

. Egyterű, körbefutó lencsék a nagy, panorámás látómező érdekében.

. Modern, visszafogott formatervezés a vegyi felfröccsenések és a becsapódás elleni védelemért.

. A tórikus lencsék kiváló optikai és periférikus látást biztosítanak.

. A puha és rugalmas polipropilén keret kiválóan tömít és a legtöbb arcformához tökéletesen illeszkedik.

. A DuraMaxx védőszemüveget nők és férfiak egyaránt viselhetik.

. A DuraMaxx  a B T 3 4 K és N jelölésekkel rendelkezik.

. A legtöbb hagyományos dioptriás szemüveg felett kényelmesen viselhető.

. A legtöbb félálarcos légzésvédővel kényelmesen viselhető.

. A Dura-streme™ technológia  a belső rétegen elhelyezett páramentes bevonattal és a külső rétegen  

 kiképzett kemény felülettel biztosítja a vegyi anyagokkal szembeni fokozott ellenállást, a kiváló  

 karcállóságot és a lencsék hosszabb élettartamát. 

 A Dura-streme megoldást jelent minden olyan esetben, ahol kemény munkakörülmények között,  

 meleg, pára, homok, por vagy vegyi anyagok elleni védelemre van szükség. 

DuraMaxx™ > > >

TERMÉKJELLEMZŐK, TERMÉKELŐNYÖK



Anti-Fog

a belső páramentes bevonat  

közvetlenül a keményen  

dolgozó szemet védi.



Anti-Scratch

a külső oldal karcmentes bevonata a  

kemény tárgyak ellen védve meghárom-

szorozza* a lencsék élettartamát.

Nagy, panorámás látómező.

A lencsékben az indirekt 
szellőzőrendszer csatornái  

gondoskodnak a levegő áramlásáról. 
Így a párásodás minimális, a látás 
tökéletesebbé válik, ugyanakkor a 
felfröccsenés és becsapódás elleni  
védelem még egész napos viselés 

esetén is kiváló.

A lencsék könnyedén felpattinthatók a DuraMaxx 
védőszemüveg elülső részére. A lencsék egyszerű 
és gazdaságos cserélésének lehetősége a piacon 

egyedülállóvá teszi ezt a megoldást.

A puha, rugalmas tömítő perem kényelmes és pontos 
illeszkedést biztosít a legkülönfélébb arcformák esetében is. 

A széles, csúsztatással állítható fejpántot viselője feszítéssel vagy 
lazítással kényelmesen a fejére igazíthatja.

A forgatható fejpánt még kemény sisak esetén is gyors és egyszerű 
felhelyezést tesz lehetővé. 


