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RUSHPTWI

RUSHPPSF

INDIVIDUALISEERBAAR

Het model RUSH + combineert een uiterst sportief design, met zeer comfortabele, meerkleurige 

poten die ook gepersonaliseerd kunnen worden.

   BESCHERMING BOVENAAN

    EXTRA SOEPELE POTEN UITGEVOERD IN TWEE MATERIAALSOORTEN

   TWEEKLEURIGE POTEN AFHANKELIJK VAN DE VERSIE         

 VERSTELBARE ANTISLIP NEUSBRUG 

   BEHANDELINGEN                                  (      )

Uitvoering met foam 

en elastiekband is 

optioneel

Verstelbare antislip

neusbrug

Tweekleurige poten uitgevoerd in 

twee materiaalsoorten

- Zwart / grijs (Twilight Version)

- Zwart / rood (helder en smoke 

versie)

Ook beschikbaar in:

-  Blauw / zwart

-  Groen / zwart

-  Geel / zwart

-  Oranje / zwart

(Vanaf 300 stuks)

Personalisatie van het model RUSH+: 

Logo op de lens,  verschillende kleuren poten...

Informatie en voorwaarden : marketing@bolle-safety.com

RUSHKITFS

Foam kit en elastieke 

hoofdband
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RUSH+

RUSHPPSI 2C-1,2  1 FT KN    EN166 FT  

RUSHPPSF 5-3,1  1 FT KN    EN166 FT  

RUSHPTWI 5-2  1 FT KN    EN166 FT  

RUSHKITFS - -

 

RUSHPPSI RUSHPPSF RUSHTWI KITRUSHFS

3660740007041 3660740007058 3660740007065 3660740006488

3660740107048 3660740107055 3660740107062 3660740106485

3660740207045 3660740207052 3660740207069 3660740206482

RUSH+
INDIVIDUALISEERBAAR

Kleurloos Antikras/Antidamp

Getint Antikras/Antidamp

Twilight Antikras/Antidamp

Foam Kit en elastieke 

hoofdband

KENMERKEN

LENS PC - 2,2 mm - ronding 9

MONTUUR PC

VEREN PC + TPR

HOOFDBAND TBC

SCHUIMRUBBER SBR

RESERVELENS Nee

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 " ltert 76% van het blauwe licht.

TECHNOLOGIES

MODEL VERSIES REFERENTIES MERKING GLAZEN MERKING MONTUUR BEHANDELINGEN

Symbolen voor de optische klasse:

1. Continue werkzaamheden

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. Maximale bescherming voor brillen met armen.

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:

K. Weerstand tegen de verslechtering van de oppervlakken door ! jne 

partikels

N. Biedt weerstand tegen aandamping

  Europese norm   Identi! catie van de fabrikant

EN 166: gegarandeerde minimale weerstand tegen gebruikelijke risico’s 

(bij vallen, veroudering door blootstelling aan licht, blootstelling aan hitte, 

corrosie, enz.)

F.     Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g 

dat inslaat aan 45 m/s. Maximale bescherming voor brillen met armen.

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   Identi! catie van de fabrikant

De certi! caten van de Bollé Safety-producten voor homologering aan 

de CE-normen worden op eenvoudig verzoek verstuurd.

MERKING VAN GLAZEN MERKING VAN DE MONTUUR

SCHOONMAKEN EN OPSLAG

LET OP: De glazen moeten regelmatig worden schoongemaakt met een zachte zeep, 

optische oplossing.

ONDERHOUD: Glazen die   gekrast of beschadigd zijn moeten worden vervangen door 

orginele nieuwe glazen. Als het frame beschadigd is, moet het hele artikel vervangen 

worden. Na elk gebruik, is het raadzaam aan de bril of beschermend masker te bewaren  in 

een micro" bre zakje  of harde brillenkoker.

BEWAREN: Tussen 5 en 40 °, vochtigheid <90%.

Individueel plastic 

zakje

Boos met 10 brillen

Karton met 

300 brillen

VERPAKKING EN CODE EAN13

De afbeeldingen zijn niet bindend.

Deze behandeling garandeert nog meer 
veiligheid, betrouwbaarheid en comfort. 
Deze permanente bekleding op beide 
zijden van de glazen geeft hen een hoge 
bestendigheid tegen krassen (1,4 cd/m²), 
tegen de meest schadelijke chemische 
producten en vertraagt dampvorming 
met meer dan 2 minuten. Onder alle 
omstandigheden en op elk moment stelt 
de PLATINUM®-innovatie uw ogen in 
een hoge veiligheid. 


