
Ochrona wzroku w miejscu pracy nie musi oznaczać noszenia 
niemodnych i niewygodnych okularów.
Okulary 3M™ SecureFit™ 400 z powłoką Scotchgard™ chronią przed 
zaparowaniem i zapewniają stylowy wygląd oraz wygodę. Nowe, modele 
okularów są dostępne w modnych kolorach podkreślających osobowość 
użytkownika. Wykonane są w oparciu o opatentowaną technologię 
3M™ Pressure Diffusion Temple, która zwiększa wygodę noszenia oraz 
dopasowanie okularów do różnych kształtów twarzy.

Styl. Komfort.  
Skuteczna ochrona.
Trzy w jednym.



Ochronniki oczu i twarzy zapewniają ograniczoną ochronę oczu i twarzy. Nieodpowiednie ich stosowanie 
lub nieprzestrzeganie ostrzeżeń i Instrukcji Użytkownika może skutkować poważnym potencjalnym 
urazem, włącznie ze ślepotą lub śmiercią. By zapoznać się z zasadami właściwego użytkowania, 
doboru i stosowania produktów do ochrony przed cząstkami przemieszczającymi się z prędkością, 
promieniowaniem optycznym i/lub rozbryzgami, skonsultuj się z przełożonym, przeczytaj Instrukcje 
Użytkownika i ostrzeżenia na opakowaniu lub zadzwoń do Obsługi Technicznej 3M.
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Znajdź swoje zastosowanie. Wybierz swój sty l.

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 400 z powłoką Scotchgard™
chroniącą przed zaparowaniem

Szerokie spektrum ochrony 
Szeroka gama kolorów soczewek
do różnych zastosowań:
poliwęglanowe soczewki pochłaniają
99,9% pro mieniowania UVA i UVB. 

Kod produktu: SF401SGAF-BLU
Kolor ramki: niebiesko/szary
Kolor soczewek: przezroczyste,
popularne do codziennych
zastosowań w pomieszczeniach.

Wyraźnie mniejsze zaparowywanie
Powłoka Scotchgard™ chroniąca przed
zaparowaniem i odporna na 
przynajmniej 25-krotne mycie 
wodą zapewnia ochronę przed 
zarysowaniem i zamgleniem. Okulary 
ochronne SecureFit™ 400 to najtańsze 
ochronniki wzroku 3M™ wyposażone 
w naszą opatentowaną powłokę 
chroniącą przed zaparowanniem.

Bezpieczne i wygodne dopasowanie
Okulary ochronne 3M™
Opatentowana, samoregulująca
technologia Pressure Diffusion  
Temple, zmniejsza nacisk na skronie
bez wpływu na bezpieczne
dopasowanie oprawek.

Stylowy wygląd
Pogrubione lamówki o dynamicznym
kształcie w nowoczesnej palecie kolorów.

*  Na podstawie wewnętrznych testów 3M z wykorzystaniem metody testowej EN168 na 
potrzeby porównania z tradycyjnymi powłokami chroniącymi przed zaparowaniem.

Kod produktu: SF401SGAF-RED
Kolor ramki: czerwono/szary 
Kolor soczewek: przezroczyste,
popularne do codziennych
zastosowań w pomieszczeniach.
 

Kod produktu SF407SGAF-BLU
Kolor ramki: niebiesko/szary

Kolor soczewek: szare do 
zastosowań wewnątrz/na 
zewnątrz. Ograniczają jasność 
i odblask podczas pracy 
w pomieszczeniu lub na  
zewnątrz 

Kod produktu: SF401SGAF-BLU-F

Kolor ramki: niebiesko/szary

Kolor soczewek: przezroczyste
z wymienną pianką uszczelniającą,
popularne do codziennych 
zastosowań w pomieszczeniach, 
lepsza ochrona przed cząstkami 
ciał stałych.

Kod produktu: SF403SGAF-YEL 

Kolor ramki: żółto/czarne

Kolor soczewek: żółte, ograniczają 
interferencję niebieskiego 
światła, zwiększając kontrast i 
zapewniając doskonałą ochronę 
przed promieniowaniem UV. 

Kod produktu: SF406SGAF-BLA

Kolor ramki: czarno/brązowy

Kolor soczewek: pomarańczowe,
filtrują niebieskie światło i światło 
lamp utwardzających UV.

Kod produktu: SF402SGAF-BLU

Kolor ramki: niebiesko/szary

Kolor soczewek: szare, popularne 
do codziennych zastosowań  
w pomieszczeniach.

Kod produktu: SF402SGAF-BLU-F
Kolor ramki: niebiesko/szary

Kolor soczewek: szare 
z wymienną pianką uszczelniającą, 
popularne do codziennych 
zastosowań na zewnątrz w ciągu 
dnia.

Wszystkie wersje
spełniają wymagania
normy EN 166 dla okularów
odpornych na uderzenia.

Kod produktu: SF405SGAF-BLA

Kolor ramki: czarno/brązowy

Kolor soczewek: czarno/brązowe
lustro, ograniczają interferencję
niebieskiego światła, zwiększając
kontrast, ograniczając odblask
i zapewniając doskonałą ochronę
przed promieniowaniem UV.


