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Cikkszám Megnevezés Keret Lencse Bevonat

W100 modell 

10 281 11                                      W100 Víztiszta, matt Víztiszta Karcálló   

10 281 13                W100 Víztiszta, matt    Víztiszta Karcálló/páramentes        

10 281 14             W100 Barna, matt     Macchiato   Karcálló

10 281 15    W100 Víztiszta, matt I/O Ezüst Karcálló

Cikkszám Megnevezés Keret Lencse Bevonat

XV100 modell 

10 288 60                                        XV100 Víztiszta, matt Víztiszta Karcálló

10 288 62                              XV100 Víztiszta, matt Víztiszta Karcálló/páramentes 

10 288 61               XV100 Víztiszta, matt I/O Ezüst Karcálló

Alexia termékek,
a védőszemüvegek 
kifejezetten hölgyek 
számára kifejlesztett 
termékcsaládja.



Az Alexia termékcsalád két modellre épül: 

W100:
• Nőies formatervezés, a lencsék mindkét oldala kristályos hatású

• egyterű látómező, maximális védelem 

• Állítható orrtámasz 

• Optikai ívvel kialakított sima szárak 

XV100:

• Könnyű kialakítás, vékony, formázott szárak 

• 10-rádiuszú, körbefutó egyterű lencse a  

 tökéletes perifériás látás és védelem érdekében

• Formázott, univerzális orrtámasz a tökéletes és 

 egyszerű illeszkedés érdekében

Védőszemüvegek hölgyek számáraA l e x  A™  T e R M É K e K

W100 Víztiszta W100 Macchiato W100 I/O Ezüst 

XV100 Víztiszta XV100 I/O Ezüst 

Legyenek Önnél is választhatók az Alexia termékek! 
Tökéletes figyelmesség, tökéletes illeszkedés a hölgyek részére!

 A védőszemüvegek egyenjogúságának forradalma. 

Véget értek azok az idők, amikor a hölgy alkalmazottak-

nak ugyanazt a védőszemüveget kellett viselniük, mint a 

férfiaknak. Mondjon Ön is búcsút a tökéletlenül illeszkedő 

védőszemüvegeknek, amelyek ellen a hölgyek pontosan 

ezért lázadnak. eljött a forradalom ideje. Az új Alexia ter-

mékcsalád elhozta a kifejezetten hölgyek arcához illeszkedő 

védőszemüvegeket. Kisebb méret, modern formatervezés, 

és ízléses stílus teszik kényelmessé az egész napos védelmet 

garantáló védőszemüvegeket. Soha nem volt még az igé-

nyeknek ilyen tökéletesen megfelelő védőszemüveg. 

 A női arc lényegesen eltér a férfi arcofrmáktól és 

vonásoktól. 

Mivel a női arc kisebb mint a férfié, magától értetődik, 

hogy a szemüvegnek is kisebbnek kell lennie. Azonban  

nem csupán a méretről van szó: a hölgyek homloka és 

szemöldöke függőlegesebb vonalú, arccsontjuk teltebb 

és kerekebb, orrnyergük pedig kisebb és vékonyabb.  

Pontosan ezek az eltérések jelentettek eddig nehézséget a 

védőszemüvegek illeszkedését illetően. De csak mostanáig!

 Tökéletes illeszkedés, tökéletes megoldás.

A kifejezetten nők számára kifejlesztett új Alexia 

modellek elülső része vékonyabb, száruk rövidebb 

és orrtámaszuk keskenyebb, mint a hagyományos 

védőszemüvegeké, ezért illeszkedésük és takarásuk 

tökéletes. A biztonságos és kényelmes illeszkedés már 

magában is elegendő ok arra, hogy a hölgyek valóban 

vágyjanak az új termékek viselésére. Az új termékek 

stílusbeli és ízlésbeli ujdonságai garantálják a viselési 

hajlandóságot a hölgyek körében.

 Minden alapvető biztonsági igényt kielégít.

Igaz az, hogy a tökéletesebb illeszkedés tökéletesebb 

védelmet kínál, mivel a hézagok eltüntetése lehetővé 

teszi, hogy a veszélyes anyagok ne kerüljenek a szemhez 

és annak környékére. Mivel számunkra elsődleges 

a kompromisszumok nélküli, tökéletes védelem, 

Ön biztos lehet benne, hogy ezek az új szemüvegek 

ugyanolyan ellenállóak, mint más védőszemüvegeink, 

és megfelelnek a becsapódás elleni védelemmel 

kapcsolatos európai szabványoknak.


