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NOVINKA! 
Ochranné okuliare 3M™ Solus™ CCS 
Zátkové chrániče sluchu pripojené 

k okuliarom, nezmotané a vždy 

pripravené na okamžité použitie. 

A to nie je všetko – samozrejmosťou 

je aj odolnosť voči zahmlievaniu. 
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Rad okuliarov 3M™ Solus™ CCS 

Vďaka bezpečnostným okuliarom 3M™ Solus™ CCS so systémom na reguláciu šnúrky (CCS) integrovaným do bočníc budete 

mať všetko pod kontrolou. Ich univerzálny dizajn je navrhnutý takým spôsobom, aby udržali zátkové chrániče sluchu pripojené 

k okuliarom, nezamotali sa a boli pripravené na použitie. To znamená, že váš tím získa praktickú a komfortnú ochranu 

potrebnú počas vykonávania pracovných úloh. 

Tieto štýlové okuliare sa dodávajú so zorníkom s povrchovou úpravou 3M™ Scotchgard™ proti zahmlievaniu a poškriabaniu

(okrem základného modelu CCS). Pre všetky modely je k dispozícii aj voliteľná odnímateľná tesniaca penová vložka na zvýšenie 

úrovne komfortu a ochrany. 

Odnímateľná tesniaca penová vložka 

Znižuje riziko zasiahnutia očí nečistotami 

a úlomkami a zmierňuje tvrdosť rámu, takže 

poskytuje zvýšený komfort. Jednoducho sa 

odníma na čistenie alebo na alternatívne 

možnosti používania. 

Systém regulácie šnúrky (CCS) 

Tento systém slúži na to, aby zátkové chrániče sluchu 

zostali pripojené šnúrkou s okuliarmi, nezamotali sa a boli 

pripravené na použitie. 

V situáciách, keď sa ochrana nevyžaduje, možno šnúrku 

zátkových chráničov sluchu použiť aj ako šnúrku na nosenie 
okuliarov na krku. Kompatibilné s rôznymi zátkovými 

chráničmi sluchu 3M s vinylovou šnúrkou. (Zátkové 

chrániče sluchu sa predávajú osobitne.) 

Odvetrávaná vložka 

Malé otvory vo voliteľnej vložke 

minimalizujú zahmlievanie. 

Polykarbonátový zorník 

• Absorbuje 99,9 % UVA a UVB lúčov.

• Vyhovuje požiadavkám

EN166:2001 na okuliare 

s odolnosťou voči nárazom.

Odolná povrchová úprava proti zahmlievaniu a poškriabaniu 

• Povrchová úprava Scotchgard™ proti

zahmlievaniu chráni zorník pred

zahmlievaním a poškriabaním.

• Odoláva zahmlievaniu dlhšie ako bežná

úprava proti zahmlievaniu, a to až do 25

umytí vodou*.

• Zabezpečuje aj dlhodobú odolnosť proti

poškriabaniu v náročnom pracovnom

prostredí.

2 | *Interné skúšanie vykonávané spoločnosťou 3M postupom podľa normy EN168 na porovnanie s bežnými povrchovými úpravami proti zahmlievaniu.

Súčasťou okuliarov je aj systém regulácie šnúrky, 
ktorý pomáha uchovať všetko na svojom mieste. 



SCCS02SGAF-GRN 
Zorník: Sivá 

SCCS07SGAF-GRN 
Zorník: Sivý, I/E 

71511-00000 
Zorník: Číra 

71511-99999 
Penová vložka 
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Penová 
vložka

SCCS01SGAF-GRN-F 
Zorník: Číra 

SCCS01SGAF-GRN 
Zorník: Číra 
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ID produktu SAP ID Opis 
Farba 

zorníka 
Farba 
rámu 

Povrchová 
úprava 

Počet ks v 
balení 

Penová 
vložka 

SCCS01SGAF-GRN 7100216507
Ochranné okuliare 3M™ Solus™ CCS, žltozelené 
bočnice, povrchová úprava Scotchgard™ AF/AS 
(trieda K a N), číry zorník, SCCS01SGAF-GRN-EU 

Číry Zelené 
SGAF 

AF/AS 
20 

SCCS01SGAF-GRN-F 7100216261
Ochranné okuliare 3M™ Solus™ CCS, 
žltozelené bočnice, penová vložka, povrchová 
úprava Scotchgard™ AF/AS (trieda K a N), číry 
zorník, SCCS01SGAF-GRN-F-EU 

Číry Zelené 
SGAF 

AF/AS 
20 ✓ 

SCCS02SGAF-GRN 7100216621
Ochranné okuliare 3M™ Solus™ CCS, žltozelené 
bočnice, povrchová úprava Scotchgard™ AF/AS 
(trieda K a N), sivý zorník, SCCS02SGAF-GRN-EU 

Sivá Zelené 
SGAF 

AF/AS 
20 

SCCS07SGAF-GRN 7100216595 
Ochranné okuliare 3M™ Solus™ CCS, 
žltozelené bočnice, povrchová úprava 
Scotchgard™ AF/AS (trieda K a N), sivý zorník 
I/E, SCCS07SGAF-GRN-EU 

Sivý, I/E Zelené 
SGAF 

AF/AS 
20 

71511-00000 7000043086 Ochranné okuliare 3M™ CCS, povrchová 
úprava proti poškriabaniu/zahmlievaniu, číry 
zorník, 71511-00000 

Modrá Číry AF/AS 20 

71511-99999 7100032645 
Penová vložka 3M™ CCS, 71511-99999 

100 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

Použitie výrobku 3M opísaného v tomto dokumente predpokladá, že používateľ má predchádzajúce skúsenosti s týmto typom výrobku a že ho bude používať kompetentný odborník. Pred 
akýmkoľvek používaním tohto výrobku sa odporúča vykonať niektoré skúšky s cieľom overiť fungovanie výrobku v rámci jeho predpokladaného použitia. 

Všetky informácie a špecifikácie uvedené v tomto dokumente prislúchajú tomuto konkrétnemu výrobku spoločnosti 3M a nemožno ich uplatňovať na iné výrobky ani prostredie. 
Akékoľvek opatrenie alebo použitie tohto výrobku vykonané v rozpore s týmto dokumentom ohrozuje používateľa. 

Dodržiavanie informácií a špecifikácií týkajúcich sa výrobku spoločnosti 3M uvedeného v tomto dokumente nezbavuje používateľa  povinnosti dodržiavať aj ďalšie pokyny (bezpečnostné 
predpisy, postupy). Dodržiavajte prevádzkové požiadavky, najmä pokiaľ ide o životné prostredie a používanie nástrojov s týmto výrobkom. Skupina 3M (ktorá nemôže overiť ani 

kontrolovať tieto prvky) nenesie zodpovednosť za následky vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia týchto pravidiel, keďže je to mimo jej rozhodnutia a kontroly. 

Záručné podmienky týkajúce sa výrobkov spoločnosti 3M sú uvedené v kúpno-predajných zmluvných dokumentoch a v príslušnej povinnej doložke; akékoľvek iné záruky a 

kompenzácie sú vylúčené. 

Ak máte záujem o ďalšie informácie o produktoch a službách spoločnosti 3M, obráťte sa priamo na spoločnosť 3M. 

3M Slovensko, s.r.o.
Divízia osobných ochranných 
pracovných prostriedkov
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831 04 Bratislava, Slovensko
www.3M.sk
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http://www.3m.eu/Safety



