
Een stijl. Drie maten.
Persoonlijke afstelling & kwaliteit.

Honeywell AdaptecTM



 

Wide - (Breed)Narrow - (Smal) Regular - (Standaard)

Verstelbaar neusbrug om de oogpositie te centreren, 

met als doel de oogvermoeidheid te verminderen.

De eenvoudig verstelbare neusbrug biedt 3 standen om de 

ogen midden in het glas te plaatsen, daar waar de optische 

zuiverheid het beste is.

Werknemers hoeven minder moeite doen om te kunnen zien: 

de ogen voelen minder moe, ze hebben beter zicht op hun 

werk en kunnen zo langer onder optimale omstandigheden 

werken.

Automatische instelling van de neusplaatjes voor een 

optimaal draagcomfort

Dankzij het zachte en soepele materiaal van de neusplaatjes 

kunnen deze eenvoudig bijgesteld worden, ongeacht de 

gezichtsvorm van de gebruiker, voor meer comfort en 

stabiliteit. 
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Verstelbare ooghoek voor meer veiligheid en minder dampvorming.

De oorveerscharnieren zijn met een cursor in zeven standen verstelbaar (tot 30°), 

waardoor de lenzen georiënteerd kunnen worden om een optimale oog- 

bescherming te verzekeren, met een perfecte ruimte voor luchtcirculatie. 
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1   Alert blijven dankzij een 

verminderde oogvermoeidheid

Dankzij de verstelbare neusbrug blijven de 

ogen midden in het glas, voor scherp zicht 

en minder oogvermoeidheid.

2   Optimaal zicht houden dankzij een 

verminderde dampvorming

Het geventileerde montuur verzekert een 

zeer goede luchtcirculatie, en verminderde 

dampvorming.

3   Kies voor een optimale 

bescherming

Het cursorsysteem op de scharnieren 

maken het mogelijk de ooghoeken 

te verstellen, waardoor maximale 

bescherming, en een minimale 

dampvorming verzekerd wordt.

4   Kies voor optimale veiligheid 

Het geregistreerde design van de oorveren 

(aangevraagd brevet) maakt het mogelijk 

om de druk op de slapen bij te stellen voor 

meer comfort en veiligheid. De inzet van 

de oorveren kan naar achter geschoven 

worden voor een strakkere, of naar voren 

geschoven voor een lagere spanning.
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Nauwkeurige instelling van de oorveren voor een aangenaam en 

langer draagcomfort

Het geregistreerde design van de oorveren (aangevraagd brevet) maakt het 

gebruikers mogelijk om op ieder moment veilig de spanning op de slapen 

bij te stellen zonder de bril af te doen. De bril kan dus bijgesteld worden 

naar gelang de voorkeur, of de uit te voeren taak –  

strakker bij werkzaamheden waarbij veel bewogen  

wordt, losser bij een algemeen gebruik.

De oorveren zijn voorzien van een harde,  

schuifbare inzet die de druk op het hoofd regelt.  

De gebruiker kan de inzet naar achter schuiven  

voor een strakkere, of naar voren schuiven voor  

een lagere spankracht.
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5   Kies voor optimaal comfort

De onderdelen van het montuur zijn bedekt 

met zacht en soepel materiaal voor een 

comfortabele en stabiele instelling.

6   Wees paraat in iedere situatie 

De coating Adaptec 4A+ applicatie op 

beiden zijden van het glas (K & N) bezit 

bijzonder goede antidamp-, antistatische-  

en antikras eigenschappen.
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Door een nieuwe benadering van 

oogbescherming wilde Honeywell een 

bril ontwerpen die iedereen zou passen, 

ongeacht het geslacht of gezichtsvorm.

Na een uitgebreid technisch brilonderzoek 

heeft de groep al zijn know-how gebruikt 

om de Honeywell Adaptec brillen te 

ontwerpen.

Het resultaat?

Een persoonlijk afstelbaar 

oogbeschermingssysteem dat door een 

groot aantal gebruikers gedragen kan 

worden, een optimale bescherming en 

comfort verzekert, persoonlijk afgesteld 

kan worden, over hoge kwaliteit lenzen 

beschikt en daarbij een stijlvolle look 

biedt.

Een stijl
Om de motivatie tot daadwerkelijk 

gebruik te verhogen en de acceptatie 

door de gebruikers te verbeteren.

Drie maten
Om iedereen van een optimale 

bescherming, een hoge kwaliteit, en een 

optische scherpte in de werkomgeving te 

verzekeren.

Persoonlijke afstelling
Om de gebruiker de hele dag door van 

optimaal comfort, bescherming en kwaliteit 

te verzekeren, in overeenstemming met de 

veiligheidseisen.

De Honeywell Adaptec™ 

brillen bieden een 

gepersonaliseerde 

oogbescherming daar waar 

het nodig is, en kunnen in 

enkele seconden bijgesteld 

worden om het individuele 

comfort te verlengen.

Studies hebben 
uitgewezen dat iedere 
gezichtsvorm een 
persoonlijke afstelling 
nodig heeft. 

Regular - (Standaard)

Wide - (Breed)

Narrow - (Smal)



www.honeywellsafety.com
DOC2546  - July 2011 - © 2011 Honeywell International Inc.

KLEURLOOS

Ideaal voor de meeste indoor 

toepassingen.

GETINT

Reduceert zonlicht en schittering 

tot een minimum.

HDL GEEL

Voor toepassingen bij weinig 

licht, waar veel contrast nodig is.

VERSPIEGELD I/O

Reflecteert zonlicht en 

schittering.

GEKLEURD IR 5.0

Voor hard solderen, 

snijbranden en licht autogeen 

lassen.

Artikelnr. Honeywell Artikelnr. North Montuurkleur Lenstint Markering van de lens  
en het montuur

SIZE
NARROW (SMAL)

1030740 T5901NBL Blauw/Grijs Kleurloos 2C-1,2 EN166 1 FT H KN CE

1030743 T5901NBLBM Blauw/Grijs Verspiegeld blauw 2C-3 / 5-3,1 EN166 1 FT H KN CE

1030745 T5901NBLS Blauw/Grijs Getint 2C-3 / 5-3,1 EN166 1 FT H KN CE

1030739 T5901NTK Zwart/Rood Kleurloos 2C-1,2 EN166 1 FT H KN CE

1030738 T5901NTKA Zwart/Rood HDL geel 2C-1,2 EN166 1 FT H KN CE

1030737 T5901NTKG5 Zwart/Rood IR 5.0 5 EN166 1 FT H CE

1030744 T5901NTKS Zwart/Rood Getint 2C-3 / 5-3,1 EN166 1 FT H KN CE

1030741 T5901NTKTCG Zwart/Rood Verspiegeld I/O 2C-1,7 / 5-1.7 EN166 1 FT H KN CE

REGULAR SIZE
(STANDAARD)

1030750 T5901LBL Blauw/Grijs Kleurloos 2C-1,2 EN166 1 FT KN CE

1030753 T5901LBLBM Blauw/Grijs Verspiegeld blauw 2C-3 / 5-3,1 EN166 1 FT KN CE

1030755 T5901LBLS Blauw/Grijs Getint 2C-3 / 5-3,1 EN166 1 FT KN CE

1030749 T5901LTK Zwart/Rood Kleurloos 2C-1,2 EN166 1 FT KN CE

1030748 T5901LTKA Zwart/Rood HDL geel 2C-1,2 EN166 1 FT KN CE

1030747 T5901LTKG5 Zwart/Rood IR 5.0 5 EN166 1 FT CE

1030754 T5901LTKS Zwart/Rood Getint 2C-3 / 5-3,1 EN166 1 FT KN CE

1030751 T5901LTKTCG Zwart/Rood Verspiegeld I/O 2C-1,7 / 5-1.7 EN166 1 FT KN CE

WIDE SIZE
(BREED)

1030760 T5901WBL Blauw/Grijs Kleurloos 2C-1,2 EN166 1 FT KN CE

1030763 T5901WBLBM Blauw/Grijs Verspiegeld blauw 2C-3 / 5-3,1 EN166 1 FT KN CE

1030765 T5901WBLS Blauw/Grijs Getint 2C-3 / 5-3,1 EN166 1 FT KN CE

1030759 T5901WTK Zwart/Rood Kleurloos 2C-1,2 EN166 1 FT KN CE

1030758 T5901WTKA Zwart/Rood HDL geel 2C-1,2 EN166 1 FT KN CE

1030757 T5901WTKG5 Zwart/Rood IR 5.0 5 EN166 1 FT CE

1030764 T5901WTKS Zwart/Rood Getint 2C-3 / 5-3,1 EN166 1 FT KN CE

1030761 T5901WTKTCG Zwart/Rood Verspiegeld I/O 2C-1,7 / 5-1.7 EN166 1 FT KN CE

De meeste Honeywell Adaptec™ lenzen
zijn op beide zijden voorzien van een K & N*coating, 
en verkrijgbaar in tinten die geschikt zijn voor de 
meeste toepassingen.
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Informatie op de verpakking: apart verpakt (1), doos met 10 stuks (10), Karton (50)*  K: versterkte krasweerstand van de oppervlakten (beschadiging veroorzaakt door fijne deeltjes)  

N: versterkte weerstand tegen dampvorming

Referenties 
en technische 
specificaties

North Safety Products Europe B.V. 
Anodeweg 1 
4338 RA Middelburg 
The Netherlands 
Tel: +31 (0) 118 65 64 00 
Fax: +31 (0) 118 62 75 35 
HLS.NL51.Info@Honeywell.com 
www.honeywellsafety.com 

Sperian heet nu Honeywell


