
IRI-S

Verstelbare band
Ref. CORDC

DE UNIVERSELE BESCHERMING
IRI-s, de eerste universele veiligheidsbril die perfect past op ieder gezicht: een «memory form»  
neusbrug  volledig instelbaar in hoogte, diepte en breedte, een ultra-omhullend frame met draaibare 
ergonomische poten past op alle gezichtsvormen. In de heldere versie beschikbaar met lees gedeelte.

   1 MODEL - 1 MAAT

      VERSTELBARE, ANTI-SLIP & ERGONOMISCHE POTEN

 SUPERIEURE BESCHERMING 

 COATING                              (      )

   NEUSBRUG              

GELEVERD MET

Microfiber 
opbergzakje
Ref. ETUIFS

27 g

IRIPSI

IRITWI

IRIPSF

 
+1.5 : IRIDPSI1.5 
+2 : IRIDPSI2 
+2.5 : IRIDPSI2.5 
+3 : IRIDPSI3
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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 met 45 m/s. Maximale bescherming voor brillen met poten.

T.    De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand 
maakt het gebruik mogelijk voor partikels die gelanceerd worden met een 
grote snelheid en een extreme temperatuur.

  Europese norm   Identificatie van de fabrikant

De certificaten van de Bollé Safety-producten voor conformiteit aan 
de CE-normen worden op verzoek verstuurd.

MARKERING VAN LENZEN MARKERING VAN HET MONTUUR
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 met 45 m/s. Maximale bescherming voor brillen met poten.
T.    De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand 

maakt het gebruik mogelijk voor partikels die gelanceerd worden met 
een grote snelheid en een extreme temperatuur.

Andere symbolen: 
K. Weerstand tegen de verslechtering van de oppervlakken door fijne 
partikels 
N. Biedt weerstand tegen condens

  Europese norm   Identificatie van de fabrikant

TECHNOLOGIEËN SCHOONMAKEN EN OPSLAG
REINIGING: De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bolle Safety raadt u aan 
alleen de B-clean lensreinigings middelen te gebruiken.

ONDERHOUD: In het geval van gekraste of beschadigde lenzen moet het complete product 
vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te 
vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een 
microfiber zakje of kunststof beschermetui te bewaren.

OPSLAG: Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.

De Twilight-technologie biedt de 
voordelen van de ESP met een dubbele 
anticondensbehandeling (binnenkant en 
buitenkant) van de glazen die de condens 
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 filtert 76% 
van het blauwe licht.

Deze   behandeling   garandeert   nog   
meer   veiligheid,   betrouwbaarheid   en   
comfort.   Deze   permanente bedekking 
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 biedt de Platinum®-innovatie 
uw ogen maximale bescherming.

Individueel 
plastic zakje

Doos met 10 
brillen

Karton met  
300 brillen

KENMERKEN

LENS PC - 2,2 mm - ronding 10

MONTUUR PC

POTEN PC + TPR

HOOFDBAND Niet van toepassing

SCHUIMRUBBER Niet van toepassing

RESERVELENS Nee

MODEL VERSIES ARTIKELNR MARKERING LENZEN MARKERING  
MONTUUR COATINGS

IRI-s

Kleurloos IRIPSI 2C-1,2  1 FT KN   

 EN166 FT  

Antikras/Antidamp Getint IRIPSF 5-3,1  1 FT KN 

Twilight IRITWI 5-2  1 FT KN  

Heldere dioptrie 1.5 IRIDPSI1.5 2C-1,2  1 FT   

Antikras/Antidamp
Heldere dioptrie 2 IRIDPSI2 2C-1,2  1 FT   

Heldere dioptrie 2.5 IRIDPSI2.5 2C-1,2  1 FT   

Heldere dioptrie 3 IRIDPSI3 2C-1,2  1 FT   

 

IRIPSI IRIPSF IRITWI IRIDPSI1.5 IRIDPSI2 IRIDPSI2.5 IRIDPSI3

3660740000264 3660740000271 3660740000288 3660740007003 3660740007010 3660740007027 3660740007034

3660740100261 3660740100278 3660740100285 3660740107000 3660740107017 3660740107024 3660740107031

3660740200268 3660740200275 3660740200282 3660740207007 3660740207014 3660740207021 3660740207038

VERPAKKING EN CODE EAN13


