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ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ WEGA®

ΓΥΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ μΑΣκΑΣ WEGA®

Σπορ γυαλιά με τέλεια περιμετρική 
προστασία
•  Χυτά, ελαστικά εξαρτήματα
•  Προστατεύει τα μάτια αποτελεσματικά από τα 

εκσφενδονιζόμενα σωματίδια
•  Προσαρμόζεται στο σχήμα του προσώπου 

και προσφέρει μεγάλη άνεση χρήσης και 
τέλεια προστασία

•  Συνδυάζει τις ιδιότητες των γυαλιών με 
στηρίγματα και των γυαλιών τύπου μάσκας σε 
ένα μοντέλο

•  Άψογη εφαρμογή χάρη στην προσαρμογή του 
μήκους και της κλίσης των στηριγμάτων

•  Ποιοτική επίστρωση των φακών
•  Εξωτερικά: εξαιρετική αντιχαρακτική αντοχή
 Εσωτερικά: μόνιμη αντιθαμβωτική προστασία
• 100 % προστασία από τις ακτίνες UV έως 

400 nm
•  Ανταποκρίνεται στα EN 166 και EN 170

Πεδία χρήσης:
Τα γυαλιά προστασίας Wega® με την υψηλή 
ευελιξία είναι τα ιδανικά γυαλιά για πολλές 
χρήσεις με μεγάλη συχνότητα εναλλαγής. Από 
τις εργασίες τόρνευσης και φρεζαρίσματος, τις 
εφαρμογές με υψηλή συγκέντρωση σκόνης και 

σωματιδίων, μέχρι την αντιανεμική προστασία 
στην εργασία σε υπαίθριους χώρους, τα γυαλιά 
Wega® είναι ο αξιόπιστος συνοδός. Η καθολική 
προστασία διασφαλίζεται και σε συνδυασμό με 
άλλους εξοπλισμούς ατομικής προστασίας.

Γυαλιά τύπου μάσκας με χαμηλό βάρος
•  Λεπτή σχεδίαση και χαμηλό βάρος (46 g)
•  Άριστη εφαρμογή και κορυφαία άνεση χάρη 

στο εύκαμπτο μαλακό υλικό
• Προσαρμόζεται άριστα στο σχήμα του 

προσώπου
• Ρυθμιζόμενο λουρί κεφαλιού
• Ποιοτική επίστρωση των φακών
• Εξωτερικά: εξαιρετική αντιχαρακτική αντοχή
 Εσωτερικά: μόνιμη αντιθαμβωτική προστασία
•  Ιδανικός συνδυασμός με κράνη προστασίας 

και μάσκες προστασίας της αναπνοής
• 100 % προστασία από τις ακτίνες UV έως 

400 nm
• Ανταποκρίνεται στα EN 166 και EN 170

Θήκή ΓΥΑΛΙών Με φερμουάρ και θηλιά ζώνης
•  Ασφαλής φύλαξη των γυαλιών και των 

αντίστοιχων ανταλλακτικών φακών
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