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Ochranné brýle 

chrániče sluchu 

 

 
• Ochranné pracovní brýle společnosti Pyramex jsou testovány dle evropské normy pro ochranné brýle EN 166. 

  

• Všechny brýle jsou dodávané s UV – filtrem (dle EN 170) a s úpravou Anti – Scratch (proti poškrábání). 
  

• Doplňkovou úpravou je Anti – Fog (úprava proti zamlžování), která je v kombinaci s úpravou Anti – Scratch tzv. 
samotěsnící = malé poškrábání se během pár minut zacelí. 

  

• Soupis norem: 
- ochrana zraku: EN 166, EN 170, EN 172 
- ochrana sluchu: EN 352 – 2: 2002 

 
 

 Alair 
 Popis: - Kombinace polykarbonátové obruby a 

zorníku s povrchovou úpravou chránící proti 
poškrábání. 

- Rovné stranice a integrovaná nosní sedýlka 
sedí všem velikostem obličeje. 

- 99% ochrana proti škodlivému UV záření. 
 Cena: od 39,- Kč 

  

 

 Cortez 
 Popis: - Jedinečný design zorníku poskytuje maximální 

ochranu. 
- Materiál stranic - odolný, dvojitě vstřikovaný 
polykarbonát. 

- Jemně žebrovaná nosní sedýlka, která se 
přizpůsobí různým velikostem a ochrana proti 
sklouzávání. 

- Lehký design, bez obruby. 99% ochrana proti 
škodlivému UV záření. 

 Cena: od 83,- Kč 

  

 

 Fortress 
 Popis: - Lehký sportovní tvar poskytuje maximální 

ochranu. 
- Větrání umožňuje proudění vzduchu a tím brání 
zamlžování. 

- Přizpůsobitelná nosní sedýlka k pohodlnému 
nošení padnou široké škále velikostí obličeje. 

- Povrchová "Anti - Scratch" úprava chrání 
přinejmenším z 99% před škodlivým UV zářením. 

- Černé pogumované koncovky, rovné stranice. 
 Cena: od 117,- Kč 

  

 

 Intrepid 
 Popis: - Jednotný zorník obklopí oči i tvář k maximální 

ochraně. 
- Měkká, neklouzavá gumová nosní sedýlka a 
přizpůsobitelné stranice. 

- 99% ochrana proti škodlivému UV záření. 
 

Cena: od 131,- Kč 

  

 

 
 

 
 



 
Váš distributor: REXIM, spol s r.o., U Pazderek 25, 181 00 Praha 8 ; tel.: +420 224 312 168 ; fax: +420 233 540246 ; www.rexim.cz 

-2- 

 Matador 
 Popis: - Kovový nosník, nylonové stranice podporují 

lehkost těchto brýlí bez obruby. 
- Měkký potah nosníku a sedýlek pro pohodlné 
nošení. 

- 99% ochrana proti škodlivému UV záření. 
- Vynikající postranní ochrana díky dvojitému 
zorníku kolem celého oka. 

 Cena: od 112,- Kč 

  

 

 Mayan 
 Popis: - Zpracováno z vysoce kvalitních materiálů, nylon a 

polykarbonát. 
- Díky bifokální čočce se docílilo té nejvyšší optické 
jasnosti. 

- 99% ochrana proti škodlivému UV záření. 
- Elegantní, měkké pogumované koncovky stranic. 
Úhlově nastavitelné stranice, skrytý kloub. 

 Cena: od 98,- Kč 

  

 

 Ztek 
 Popis: - Měkké, neklouzavé gumové koncovky stranic. 

- Včleněná nosní část a postraní ochranný štít. 
- Zorník s povrchovou úpravou chránící poškrábání. 
- 99% ochrana proti škodlivému UV záření. 

 
Cena: od 70,- Kč 

  

 

 Mini Ztek 
 Popis: - Panoramatický zorník. 

- Měkké, neklouzavé koncovky stranic zajišťují 
pohodlné nošení. 

- Začleněná nosní sedýlka. 
- Řada Mini Ztek ® navržena pro menší velikosti 
obličeje – ideální pro mládež a ženy. 

 Cena: od 70,- Kč 

  

 

 Onix 
 Popis: - Přizpůsobitelný sklon stranic poskytuje z různých 

úhlů perfektní pohled a komfort nošení. 
- Neklouzavé koncovky, nově navržená 
přizpůsobitelná sedýlka s třemi různými úhly 
umožňují uživateli najít nejpohodlnější nošení. 

- Extrémně lehké. 
- Stylový design, pohodlné nošení, panoramatické 
zorné pole, maximální ochrana. 

- Zorník je pokryt speciální vrstvou dokonale bránící 
poškrábání. 

- Zajišťují 99% ochranu proti škodlivému UV záření. 
 Cena: od 248,- Kč 

  

 

 Rendezvous 
 Popis: - Zpracováno z vysoce kvalitního polykarbonátu, 

opracováno z přírodních materiálů a následně 
dotvarováno. 

- Design umožňující volné proudění vzduchu brání 
zamlžování. 

- Úhlově a délkově nastavitelné stranice. 
- Stranice nastavitelné do 4 délek. 
- Přizpůsobitelná sedýlka k pohodlnému nošení. 

 Cena: od 146,- Kč 
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 Venture II 
 Popis: - Zakřivení čočky 9,75 stupňě poskytuje očím plnou 

ochranu po obou stranách, 
bez rozptylujících obrub či tradičních bočních 
krytů. 

- Nosní sedýlka zajišťují skla, zamezují sklouzávání 
a poskytují pohodlné nošení brýlí. 

- Vybrané očnice brýlí jsou dostupné s úpravou 
bránící zamlžování. 

 Cena: od 112,- Kč 

  

 

 Zone II 
 Popis: - Pogumované koncovky, rovné stranice. 

- 99% ochrana proti škodlivému UV záření. 
- Měkký nosník a stranice poskytují pohodlné 
nošení. 

- Zakomponovaná nosní sedýlka nadlehčují očnici 
pro perfektní padnutí brýlí, lehkost při nošení. 

 Cena: od 117,- Kč 

  

 

 V2 Readers 
 Popis: - Bifokální brýle (dioptrie +1,5; +2,0; +2,5). 9.75 

stupně zakřivený zorník poskytuje plnou boční 
ochranu. 

- Měkká nosní sedýlka chrání sklo, brání 
sklouzávání a poskytují velmi pohodlné nošení. 

- Strategické umístění zasazení čočky je mimo 
úroveň pohledu uživatele. 

- Pohodlné bezpečnostní brýle umožňují uživateli 
zároveň čtení. 

- 99% ochrana proti škodlivému UV záření. 
Povrchová úprava proti poškrábání. 

 Cena: od 297,- Kč 

  

 

 Solo 
 Popis: - Lehké a ekonomické. 99% ochrana proti 

škodlivému UV záření. Stranice těchto brýlí jsou 
větrané pro zvýšený komfort. 

 

Cena: od 39,- Kč 

  

 

 Integra 
 Popis: - Jednotný zorník a přizpůsobitelné stranice zajišťují 

spolehlivé, bezpečné nošení. 
- 99% ochrana proti škodlivému UV záření. 
- Vybrané očnice jsou dostupné se speciální 
západkou pro přizpůsobení stranic. 

- Vybrané očnice jsou dostupné s nezamlžující se 
povrchovou úpravou. 

 Cena: od 42,- Kč 

  

 

 OTS 
 Popis: - Lehké nylonové stranice s nastavitelnou délkou a 

sklonem. 
- Navržené tak, aby se dobře nosily i současně na 
dioptrické brýle. 

- Díky zapouzdření celého očního okolí jedinečně 
chrání oči. 99% ochrana proti škodlivému UV 
záření. 

 Cena: od 117,- Kč 
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 V2G 
 Popis: - Zorník zakřivený o 9.75 stupňů poskytuje plnou 

ochranu i po stranách. 
- Zorník je zpracovaný tak, aby bránil zamlžování a 
samoutěsňoval malé poškrábání. 

- V2G se dodávají se stranicemi i pružnou páskou. 
- Pěnové těsnění perfektně utěsňuje a zabraňuje 
pronikání prachu a vzdušných částic. 

- Páska umožňuje rychlé upevnění. 
 Cena: od 297,- Kč 

  

 

 XSG 
 Popis: - Pěnové těsnění, odolné proti ohni, utěsňuje a 

zabraňuje pronikání prachu a vzdušných částic. 
- XSG se dodávají se stranicemi i pružnou páskou. 
- Páska má upevňovací systém Quick Fit pro snadné 
nasazování/sundavání. 

- Design umožňuje vzduchu volně proudit a tím 
snižovat teplo. 

 Cena: od 665,- Kč 

  

 

 Capstone 
 Popis: - Dvojúčelové ochranné brýle (otevřené nebo 

uzavřené). 
- Měkký PVC zorník se přizpůsobí obličejovým 
rysům k pohodlnému nošení. 

- Plně přizpůsobivá elastická absorbční páska, 
rychlé nasazování - sundavání. 

- Válcový zorník s povlakem bránícím zamlžování. K 
nošení i přes dioptrické brýle. 

- 99% ochrana proti škodlivému UV záření. 
- Přímé větrání: při užití, kde je potřeba větší 
větrání je možno odstranit větrací ventily k 
volnému proudění vzduchu brýlemi. Nepřímé 
větrání: při ponechání větracích ventilů se 
zároveň zabraňuje vniknutí chemikálie. 

 Cena: od 389,- Kč 

  

 

 Goggles 
 Popis: - G304 

Chrání před stykem s vodou či chemikáliemi. 
- G304T Nezamlžující se skla. 
- Vysoce kvalitní, velké, vodotěsné ochranné brýle 
chrání proti vniknutí vody či chemikálií. 

- Speciální jednostranné větrání umožňuje přístup 
vzduchu, ale zároveň udržuje kapalinu vně. 

- Tónované sklo ke snížení lesku. 
- 99% ochrana proti škodlivému UV záření. 
- Sedí pohodlně i přes dioptrické brýle. 
- Jsou k dispozici i s povrchovou úpravou proti 
zamlžování. 

 Cena: od 42,- Kč 

  

 

 Ochrana sluchu 
 Popis: - DP1001 Ucpávky do ucha sloužící na jedno použití, se šňůrkou. 

- DP1000 Ucpávky do ucha na jedno použítí, bez šňůrky. 
- NRR 31db. Dle směrnice CE EN-352-2:2002. 
- Ušní ucpávky tvarované k pohodlnému nošení, k jednorázovému 
použití, polyuretan. 

- Ucpávka se jemně rozpíná a sama se přizpůsobí všem velikostem 
zvukovodu ucha. 

- K dispozici se šňůrkou i bez ve výhodném balení. 
- Ucpávky bez šňůrky – 200 ks v krabičce, 10 krabiček v balení. 
- Ucpávky se šňůrkou – 100 ks v krabičce, 10 krabiček v balení. 

 
Cena: 

DP 1000 (bez šňůrky - 200 párů) 708,- Kč 
DP 1001 (se šňůrkou - 100 párů) 708,- Kč  
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Příslušenství 
 

 Obj.číslo:  GALSOL LCC100 LCS10 LCS20 
 Popis:  Čistící roztok 3,8 l 

100 ks čistících 
utěrek 

Čistící roztok  
+ 600 ks kapesníčků 

Čistící roztok  
+ 1200 ks kapesníčků 

 Cena:  279,- Kč 177,- Kč 209,- Kč 351,- Kč 
   

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 Obj.číslo:  LCT10 LCT100   
 Popis:  10 ks čistících 

kapesníčků,balené 
100 ks čistících 

kapesníčků,balené 
  

 Cena:  78,- Kč 187,- Kč   

   

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 U všech uvedených typů brýlí jsou další možné varianty barvy a povrchové úpravy zorníků. 
 Uvedené ceny jsou bez DPH.  
 

 


