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Multilens filterbril Sun Guard
1 (kleurenfilter en gewoon
montuur)
zwart montuur (optioneel
hazelnoot)
verkrijgbaar in 6 kleurenfilters
filtert schadelijk blauw licht en
UV-licht
ontspiegeling aan beide zijden
van de lens
met hardingslaag tegen krassen

Deze Multilens filterbril Sun Guard 1 is een zonnebril van hoogwaardige kwaliteit.
De bril biedt uitstekende bescherming tegen licht afkomstig van boven én opzij.
De glazen aan de zijkant bevatten hetzelfde filter als de glazen aan de voorzijde
van de bril. Door het filter wordt het licht gefilterd en wordt een beeld gecreëerd
dat zo comfortabel en zo rijk mogelijk aan contrast is. De uiteinden van deze
Multilens filterbril Sun Guard 1 zijn van rubber en het montuur is voorzien van
neuspads, dit alles voor optimaal comfort.
De glazen zijn van polycarbonaat materiaal en kunnen in wel 5 verschillende
filters (zie foto) geleverd worden, elk met hun eigen werking:
400 (licht beige): Licht getinte lens die comfortabel en relaxed is voor de
meeste mensen. Absorbeert een deel van het korte golven blauw licht.
C1 (geel): Laat delen van het blauwe licht door om de natuurlijke
kleurperceptie te behouden. Absorbeert 80% van de schadelijke korte golven
blauw licht.
450 (citroengeel): Absorbeert alle schadelijke korte golven blauw licht.
500 (geel): Laat een klein deel van het blauw licht door om een bepaalde
kleurperceptie te krijgen. Absorbeert 95% van al het blauwe licht.
511 (oranje): Absorbeert al het blauwe licht.
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527 (donker oranje): Absorbeert al het blauwe licht en sommige delen van
het groene licht.
Wij leveren deze bril standaard met een zwart montuur, gemaakt van duurzame
producten. Optioneel is deze bril ook leverbaar met een hazelnoot montuur.
NB: mocht u een bril nodig hebben die qua kleurenfilter of filterpercentage afwijkt
van de indicaties die hier staan weergegeven, stuurt u dan uw aanvraag naar
info@irishuys.nl voor maatwerk.
Specificaties:
» Vermindert hinderlijke schitteringen;
» Minder donker dan een reguliere zonnebril;
» Filtert schadelijk blauw licht en UV licht;
» Afmeting (maat 1): 129 x 38 mm;
» Zijzicht ook beschermd met glas;
» Contrast verhogend;
» Polycarbonaat lenzen;
» Optisch zuivere lenzen;
» Ontspiegeling aan zowel binnen als buitenzijde van de lens;
» Hardingslaag tegen snel krassen.

PRODUCTFOTO'S

Producteigenschappen
Kleur

Kleurtemperatuur Extra Informatie

Artikelnummer

Zwart montuur

400nm

325440

Licht beige
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Kleur

Kleurtemperatuur Extra Informatie

Artikelnummer

Zwart montuur

450nm

Citroengeel

325441

Zwart montuur

500nm

Geel

325442

Zwart montuur

511nm

Oranje

325444

Zwart montuur

527nm

Donkeroranje

325443

Zwart montuur

C1

Geel

325445
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