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3М™ Защита на очите
3М™ е световен лидер в производството на лични предпазни средства, като част от продуктовия микс включва пълна гама защитни очила. В този 

раздел е представена избрана селекция от цялостната гама.

Продуктовото портфолио 3М™ от средства за защита на очите включва висококачествени продукти, осигуряващи оптимален баланс между 

комфорт, защита и дизайн.

Нашата цел е да сме сигурни, че задоволяваме Вашите нужди като Ви предлагаме лидерство в бранша, експертиза, качество и отлично обслужване. 

Комбинацията от технология, производство и знание допринасят към разработваните качествени продукти, с цел осигуряване на максимална 

безопасност и комфорт. Напредналите инженерни познания и технологии, в комбинация с високия стандарт за качество и непрекъснати иновации 

осигуряват непрекъснато променяща се гама от продуктови решения.

за очите
Защита

Стил

Стилът е важен фактор, когато се цели повишаване използването 

на   средства за лична защита. Гамата от защитни очила на 3М™ Ви 

предлага избор между различни по дизайн и модел продукти.   

Защита

3М защитните очила предлагат най-високо ниво оптичен клас. 

Широкият обхват на продуктовата гама включва издържливи покрития 

срещу надраскване и запотяване. Всички продукти са според EN 166 и 

притежават СЕ маркировка. Те предлагат защита от редица опасности 

UV и IR лъчи, вредни въздействия и напръскване с течности.

Комфорт

Много от нашите продукти разполагат с опции за настройка и 

са изработени от мек материал на местата, които са в директен 

контакт с лицето с цел подобряване прилягането и комфорта при 

носене. Те са подходящи за различни размери и форми на главата. 

Съвместимост

Важно е да се поддържа комфорта и възможността за използване 

с други ЛПС. Защитните очила могат да се носят в комбинация 

с 3М™ средства  за респираторна защита и защита за слуха. 

Съвместимостта с други ЛПС зависи от разнообразни фактори, което 

изисква работодателя и крайният потребител да направят подходяща 

селекция в зависимост от индивидуалните нужди и работна среда.
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3M™ 2800 за носене 

върху корективни очила

Цвят на лещата: 

Прозрачен

Материал на лещата: 

поликарбонат

3M™ 2802 за носене 

върху корективни очила

Цвят на лещата: 

кехлибар

Материал на лещата: 

поликарбонат

3M™ 2805 за носене върху корективни очила

Цвят на лещата: IR Затъмнение 5

Материал на лещата: поликарбонат

Други видове 3M™ 2800 за носене върху корективни 
очила

Защитни очила 3M™ 2800 за носене върху корективни очила

Характеристика и предимства

Стил
 + Гъвкав дизайн, който позволява използване 

на широка гама  очила с диоптър

Висока защита
 + Оптичен клас 1 за висока оптична 

яснота, която осигурява удобство при 
продължително носене

 + Поликарбонатни оптични стъкла, които 
предлагат устойчивост на външни 
въздействия с покритие против надраскване 
за по-голяма издръжливост

Комфорт
 + Регулируема дължина на дръжките (4 позиции) 

за оптимален комфорт

 + Регулиране на лещата спрямо лицето за 
лесна настройка и максимален комфорт

 + Меки нископрофилни дръжки, осигуряващи 
комфорт и минимално взаимодействие при 
носене на очила с диоптър

3M™ 2800 са проектирани за използване с повечето офталмологични очила. Те предлагат 

отлично покритие и зрително поле, в комбинация с висока степен на защита срещу удари.

Класически очила серия 3M™ 2820
Изключително леки, очилата 3M™ 2820 притежават елегантен, модерен дизайн, предлагащ 

отлично покритие и добро зрително поле.

Характеристика и предимства

Стил
 + Стилен, модерен дизайн, придаващ добър външен 

вид

Висока защита
 + Оптичен клас 1 за висока оптична яснота и 

продължително носене

 + Поликарбонатни лещи, предлагащи устойчивост 

на външни въздействия 

 + Извита форма на дизайна, осигуряваща повишена 

странична защита

Комфорт
 + Изключително леки – 21 грама

 + Държатели с шарнирни точки на въртене за 

настройка на ъгъла на стъклата

 + Меки, подвижни дръжки за по-добър комфорт

Съвместимост с
 + Добра съвместимост с респиратори 3M™ Серия 

9300

3M™ 2821 класически 

очила 
Цвят на лещата: сив
Материал на лещата: 
поликарбонат

3M™ 2822 класически 

очила
Цвят на лещата: 
кехлибар
Материал на лещата: 
поликарбонат

3M™ 2820 класически очила

Цвят на лещата: прозрачен

Материал на лещата: поликарбонат
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очите
3M™ Защита за

Новите 3M™ Virtua™ AP се характеризират с добър, унисекс дизайн и леко тегло за по-

голям комфорт.

Характеристика и предимства

Стил
 + Унисекс дизайн

Защита
 + Прозрачни и сиви лещи, устойчиви срещу надраскване

 + Извита форма на стъклата за плътно прилепване към лицето и по-добро 
покритие

 + Цялостни странични предпазители и защита на веждите

Комфорт
 + Удобни, устойчиви на външни въздействия, леки рамки – с тегло по-малко 

от 26 грама

Съвместимост с
 + EN 166 поликарбонатни лещи, които поглъщат над 99,9% ултравиолетови 

лъчи 

Класически очила 3M™ Virtuа™ серия AP

3M™ Virtuа™ серия AP

Цвят на лещата: сив

Материал на лещата: 

поликарбонат

Очила 3M™ Virtua™ серия AP

Цвят на лещата: прозрачен

Материал на лещата: поликарбонат

Други видове 3M™ Virtuа™ AP защитни очила

Защитни очила 3M™ Тоrа™ Classic
Очилата Тоrа™ Classic имат хубав външен вид и отлично прилягане, което прави тази 

линия защитни очила много популярни сред по-младите членове на персонала.

3M™ Тоrа™ CCS имат вграден в рамката отвор, който позволява на

потребителя да прикачи вътрешни антифони с връзка.

Характеристика и предимства

Стил
 + Стилен и модерен дизайн, който се предпочита 

от потребителите

 + Лещите и рамките са в подходящи цветове, 
което прави очилата съвременни и модерни

Висока защита
 + 3D извивка на стъклата предлага отлична 

периферна видимост и перфектна странична 
защита

 + Добро предпазване от външни въздействия с 
поктритие против надраскване за по-голяма 
издръжливост

 + Специално покритие срещу запотяване, с което 
се намалява вероятността от замъгляване на 
стъклата и се осигурява ясна видимост

 + Съвместими с вътрешни антифони

 + Намаляват цялостните разходи, като се избягва 
замяна на загубени антифони или защитни очила

Комфорт
 + Леки и удобни за носене

Съвместимост с
 + Подобрена съвместимост с други ЛПС

 + Съвместими с разнообразни 3М™  E-A-R™ 
вътрешни антифони с връзка

 + Вътрешните антифони с връзка могат да се 
носят преметнати през врата, както и да се 
поставят защитни очила когато нито едно от 
тях не е в употреба

Класически очила 3M™ 
Тоrа™ 
Цвят на лещата: 
прозрачен
Материал на лещата: 
поликарбонат

Класически очила 3M™ 
Тоrа™ 
Цвят на лещата: кехлибар
Материал на лещата: 
поликарбонат

Класически очила 3M™ 
Тоrа™ 
Цвят на лещата: бронз
Материал на лещата: 
поликарбонат

Класически очила 3M™ Тоrа™ CCS

Цвят на лещата: PC прозрачен

Материал на лещата: поликарбонат

Класически очила 

3M™ Тоrа™ 

Съвместими с 

различни 3М™  

E-A-R™ вътрешни 

антифони с връзка

Други видове класически защитни очила 3M™ Тоrа™ 
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Защитни очила 3M™ 2840

Характеристика и предимства

Стил
 + Стилен и модерен дизайн

Висока защита
 + Оптичен клас 1 за висока оптична яснота, позволяваща 

удобство при продължително носене

 + Интегрирана защита на веждите за по-висока степен 
на сигурност

 + Здрави оптични лещи от поликарбонат, с покритие 
срещу надраскване и замъгляване 

 + Поликарбонатни оптични лещи, предлагащи 
устойчивост на външни въздействия

Комфорт
 + Регулируеми рамки за настройка на дължината (3 

позиции) за комфортно и оптимално пасване

 + Мека вътрешна подложка на рамката за повишен 
комфорт и стабилност при носене

 + Регулиране на лещата към лицето според 
индивидуалните нужди и оптимално пасване

 + Леки (26 грама)

Съвместимост с
 + Перфектно се комбинират с респиратори 3M™ серия 

9300 и серия 4000, както и полумаски 3M™ серия 7500

Защита, удобство и възможност за настройка. С новият си уникален дизайн, очилата 

3M™ 2840 са проектирани с цел удобство и комфорт за потребителя. Рамките са 

напълно регулируеми за оптимално напасване. Меката вътрешна подложка осигурява 

повишен комфорт.

Очилата 3M™ 2840 разполагат с интегрирана защита на веждите и здрави лещи от 

поликарбонат с покритие против надраскване и запотяване (с изключение на очилата 

3M™ 2844). Предлагат се в 6 варианта на лещата.

Защита, удобство и възможност за настройка. Очилата от серия Solus™ съчетават 

модерен дизайн и оптимална двойна технология, с мека вътрешна облицовка на рамката, 

което осигурява повишен комфорт и защита, без оптично изкривяване. 

Защитни очила 3M™ Solus™

Характеристика и предимства
Стил

 + Стилен и модерен дизайн

 + Със своите цветни рамки и високопрофилни двойни лещи, 

очилата Solus™ имат модерен вид и внасят изтънченост, 
удобство и безопасност

Висока защита
 + Извивката на стъклата е изчислена поотделно за всяко око, за 

да се оптимизира зрителното поле 

 + Сини лещи със специално огледално покритие против проблясъци 
и осветяване, което премахва  излишното натоварване и умора 
на очите, настъпващи най-често в монохроматични (един 
цвят) жълтеникави среди 

 + Подходящи са за работа в среди, в които има силни отблясъци 
в резултат от ярко осветление

 + Здрави РС лещи с покритие срещу надраскване и запотяване 

Комфорт
 + Леко тегло (23 грама)

 + Мека вътрешна подложка на рамката за повишен комфорт и 
стабилност при носене

Съвместимост с
 + Специално проектирани за повишена съвместимост с други ЛПС

Защитни очила 3M™ Solus™ 
Цвят на лещата: огледално 
червено
Материал на лещата: 
поликарбонат

Защитни очила 3M™ Solus™ 
Цвят на лещата: бронзов
Материал на лещата: 
поликарбонат

Защитни очила 3M™ Solus™ 
Цвят на лещата: I/O 
(вътрешно/външно)
Материал на лещата: 
поликарбонат

Защитни очила 3M™ Solus™ 
Цвят на лещата: прозрачен
Материал на лещата: 
поликарбонат

Защитни очила 3M™ Solus™ 
Цвят на лещата: кехлибар

Материал на лещата: поликарбонат

Други видове защитни очила 3M™ Solus™ 

3M™ 2841
Цвят на лещата: сив
Материал на лещата: 
поликарбонат

3M™ 2842 
Цвят на лещата: жълт
Материал на лещата: 
поликарбонат

3M™ 2844
Цвят на лещата: кехлибар
Материал на лещата: 
поликарбонат

3M™ 2845
Цвят на лещата: IR 
Затъмнение 5
Материал на лещата: 
поликарбонат

3M™ 2846

Цвят на лещата: червено-

Оранжев

Материал на лещата: 

поликарбонат

Очила 3M™ 2840

Цвят на лещата: прозрачен

Материал на лещата: поликарбонат

Други видове защитни очила 3M™ 2840
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Очилата от серия Maxim™ предлагат защита, удобство и възможност за настройка. 

Имат уникални, патентовани асферични лещи, които осигуряват отлично покритие и 

широк ъгъл на видимост. Рамките са напълно регулируеми за оптимално напасване. Те се 

предлагат в повече от 15 различни варианта.

Защитни очила 3M™ Максим™

Характеристика и предимства

Стил
 + Стилен и модерен дизайн

Висока защита
 + Цветни асферични стъкла за 180° чиста видимост и 

превъзходно покритие на очите

 + Вентилационен канал над лещата, с което се намалява 
запотяването 

 + Покритие DX, което предотвратява запотяването и 
надраскването

Комфорт
 + Мека, универсална част за носа

 + Двойна-омекотена възглавничка за защита на веждите, 
която повишава степента на комфорт и омекотява удари

 + Регулируема дължина на рамките

Съвместимост с
 + Специално проектирани за повишена съвместимост с 

други ЛПС, в това число Maxim™ Ballistic - версия, специално 
проектирана за употреба с антифони

Защитни очила 3M™ Maxim™

Цвят на лещата: бронзов

Материал на лещата: поликарбонат

Очилата Marcus Gronholm съчетават защита, комфорт и стилен дизайн. Здравата, 

хипоалергична рамка се предлага в два размера. 

3M™ Очила Marcus Gronholm

Характеристика и предимства

Стил
 + Стилен и модерен дизайн

 + Обгръщащ дизайн

 + Бронзови и сини огледални стъкла, които са подходящи за работни среди, в които се 
изисква употреба на допълнителна защита от слънцето

Висока защита
 + Двойка дe-центрирани поликарбонатни лещи, които са изключително извити за да 

осигурят по-добро покритие за окото и оптимално зрително поле

 + Здрави лещи от поликарбонат с покритие срещу надраскване и запотяване

Комфорт
 + Здрава, хипоалергична метална рамка, специално проектирана да пасва на всеки 

потребител

 + Регулируеми дръжки с гумиран накрайник за допълнителен комфорт и отлично 
прилягане

 + Плоски дръжки с пружини, позволяващи носенето на очилата под каска

Съвместимост с
 + Тънка носова част и плоски дръжки за повишена съвместимост с други ЛПС

 + Отлично се комбинират с респираторите 3М™ серия 9300 и 3M™ серия 4000, както 
и полумаски 3M™ серия 7500

Очила  3M™ Marcus 
Gronholm
Цвят на лещата: бронзов
Материал на лещата: 
поликарбонат

Очила  3M™ Marcus 
Gronholm
Цвят на лещата: прозрачен
Материал на лещата: 
поликарбонат

Очила 3M™ Marcus Gronholm 

Цвят на лещата: огледално син

Материал на лещата: поликарбонат

Други видове очила 3M™ Marcus Gronholm

Защитни очила 3M™ Maxim™

Цвят на лещата: бронзов

Материал на лещата: поликарбонат

Защитни очила 3M™ Maxim™

Цвят на лещата: прозрачен

Материал на лещата: поликарбонат

Други видове защитни очила 3M™ Maxim™ 

Защитни очила 3M™ 
Maxim™ 
Цвят на лещата: 
Затъмнение 5.0
Материал на лещата: 
поликарбонат

Защитни очила 3M™ 
Maxim™ Utility Pack 
Цвят на лещата: прозрачен, 
бронзов и жълт
Материал на лещата: 
поликарбонат

Защитни очила 3M™ Maxim™

Цвят на лещата: прозрачен

Материал на лещата: поликарбонат

Защитни очила 3M™ Maxim™ 

Цвят на лещата: кехлибар

Материал на лещата: поликарбонат

очите
3M™ Защита за
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Жените повече не трябва да се задоволяват с обемистите, огромни очила. Новият 

модел предпазни очила Refine 300 е специално проектиран да пасва на по-малките размери 

глава и лице, което го прави идеален за жени, поради по-малкият им лицев профил. Като 

резултат, моделът има отлично покритие с по-малко места, през които опасни летящи 

частици могат да увредят очите. 

Серия Очила 3M™ Refine 300

По-добър стил за по-добро възприемане

Характеристика и предимства

Стил
 + Тънък дизайн на рамката

 + Подплатен, регулируем мост за носа

 + Прозрачни и бронзови стъкла против запотяване и 
надраскване

 + Отговаря на ниско енергийните въздействия по 
изискванията на EN 166 

Защита
 + Кривата на стъклата е изчислена поотделно за всяко око, за 

да се оптимизира зрителното поле

 + Здрави лещи от поликарбонат с покритие срещу надраскване 
и запотяване

 + Интегрирана странична защита

Комфорт
 + Специфичен тънък дизайн, който приляга и на лицата с по-

малък размер

 + Регулируеми меки подложки за носа, осигуряващи 
допълнителен комфорт

Съвместимост с
 + Съвместими с продуктите за респираторна защита на 

3М™

Очила 3M™ Refine 300

Цвят на лещата: прозрачен

Материал на лещата: 

поликарбонат

Очила 3M™ Refine 300

Цвят на лещата: мока

Материал на лещата: поликарбонат

Други видове очила 3M™ Refine 300

Характеристика и предимства

Модел 1100E
 + Обгръщащ дизайн на рамката

 + Широки държатели с интегрирана 
странична защита

 + Лещи от поликарбонат, които поглъщат 
99,9% ултравиолетово лъчение

 + Мека, регулируема част за носа

 + Предпазва от ниско енергийните 
въздействия по изискванията на EN 166 

 + Предлага се в два варианта на лещата: 
прозрачен и сив

Модел 1200E
 + Лека рамка от две части

 + Лещи от поликарбонат, които поглъщат 
99,9% ултравиолетово лъчение

 + Мека, регулируема част за носа

 + Предпазва от ниско енергийните 
въздействия по изискванията на EN 166 

 + Предлага се в два варианта на лещата: 
прозрачен и сив

Стил
 + Стилен и модерен дизайн

 + Новият стил на 1100E и 1200E 
предоставят този външен вид, поведение 
и марка, която работниците искат да 
носят

Очила серия 3M™ 1100E / 1200E
Въвежда се серията защитни очила, която съчетава стилът и отличното представяне 

които работниците желаят. Обновете Вашите защитни очила с новите серии на 3M™ 

- 1100E и 1200E с модерен дизайн и солидна конструкция на рамката. Новият стил на 

1100E и 1200E съчетава отличен външен вид и безопасност при работа.
Очила 3M™ 1200Е 

Цвят на лещата: прозрачен-сив

Материал на лещата: поликарбонат

Други видове очила 3M™ 1100Е/1200Е

Очила 3M™ 1200Е 

Цвят на лещата: 

прозрачен

Материал на лещата: 

поликарбонат

Очила 3M™ 1100Е

Цвят на лещата: 

прозрачен

Материал на лещата: 

поликарбонат

Очила 3M™ 1100Е

Цвят на лещата: сив

Материал на лещата: 

поликарбонат

Висока защита
 + Изработени от найлонов материал с висока плътност за 

по-голяма здравина

 + Здрави лещи от поликарбонат с покритие срещу надраскване 
и запотяване

 + Към всеки чифт се предлага и микрофибърна торбичка за 
съхранение 

Комфорт
 + Мека регулируема част за носа

 + Лека, обвиваща лицето рамка, която осигурява комфортно 
прилягане

 + Интегрирана странична защита в държателите (1100Е)

 + Дизайн за намаляване на теглото (1200Е)

Съвместимост с
 + Ниско-профилен дизайн за носа, повишаващ степента на 

съвместимост с респираторите на 3М™
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Други видове очила 3M™ Fuel™ X2 

Очила 3M™ Fuel™ X2
Повишете Вашата безопасност с едни от най-добрите защитни очила, предлагани 

на пазара. Новата серия Fuel™ X2 е съчетание от сигурност и стил. Революционната 

конструкция на рамката придава нов имидж на очилата с регулируеми дръжки, моделирани 

от гума и мост за носа, позволяващ пълна персонална настройка. Елегантният профил на 

рамката и ниско стоящите гладки стъкла гарантират, че работните характеристики 

на очилата ще останат безкомпромисни.

Характеристика и предимства

Стил
 + Облицовани с гума регулируеми дръжки

 + Подплатена, регулируема част за носа

 + Лещи от поликарбонат, които поглъщат 99,9% ултравиолетово лъчение

 + Дизайн на рамката от две части

 + Предпазва от ниско енергийните въздействия според EN 166

 + Към всеки чифт се предлага и микрофибърна торбичка за съхранение 

Защита
 + Изработени от найлонов материал с висока плътност осигуряващ устойчивост 

при външни въздействия, усукване и екстремни температури

 + Специално огледално покритие на лещите, осигуряващо устойчивост на 
надраскване и ултравиолетово лъчение

 + Здрави лещи от поликарбонат с покритие срещу надраскване и замъгляване

Комфорт
 + Мека, универсална част за носа

 + Уникални, регулируеми по дължина дръжки

Съвместимост с
 + Съвместими с други 3М™ ЛПС

Очила 3M™ Fuel™ X2

Цвят на лещата: огледално червен

Материал на лещата: поликарбонат

Очила 3M™ Fuel™ X2

Цвят на лещата: бронзов

Материал на лещата: 

поликарбонат

Очила 3M™ Fuel™ X2

Цвят на лещата: прозрачен

Материал на лещата: 

поликарбонат

Очила 3M™ BX™ 
Цвят на лещата: сив
Материал на лещата: 
поликарбонат

3M™ BX™ очила за 
четене Premium Line 
Цвят на лещата: 
прозрачен
Материал на лещата: 
поликарбонат

Очила 3M™ BX™
С гладък профил и възможност за регулиране, очилата модел BX са проектирани да 

отговарят на съвременните изисквания. Също така се предлагат би-фокусни стъкла, 

които предоставят увеличаване при прецизна работа или четене.

Характеристика и предимства

Стил
 + Стилен и модерен дизайн 

Защита
 + Специално покритие против замъгляване

 + Отлична защита срещу частици

Комфорт
 + Меко, универсално прилягане към носа

 + Регулируема дължина на дръжките (3 позиции 
според индивидуалните нужди)

Съвместимост с
 + Съвместими с други 3М™ ЛПС

Очила 3M™ BX™ 

Цвят на лещата: прозрачен

Материал на лещата: поликарбонат

Други видове очила 3M™ BX™
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Подобни 3М™ продукти 

Очила 3M™ LED Light Vision™  
Очилата LED Light Vision™ Ви позволяват да осветите тъмни зони, като същевременно 

защитават очите Ви, а ръцете Ви са свободни за работа. Тази иновация отваря нови 

хоризонти за безопасността (електро и авто ремонт,  ВиК, домашна работа, механична 

работа в тъмни помещения, четене през нощта).

Характеристика и предимства

Стил

 + Модерен и стилен дизайн

Защита

 + Тези предпазни очила са оборудвани с 

регулируема LED и батерия с дълъг живот

 + Поликарбонатните лещи осигуряват защита от 

запотяване и ултравиолетови лъчения, както и 

устойчивост при екстремни температури

Комфорт

 + Рамката има гумени дръжки и гумена част за 

носа, осигуряващи по-висок комфорт

Съвместимост с

 + Съвместими с други 3М™ ЛПС

Очила 3M™ LED Light Vision™ 

Цвят на лещата: прозрачен

Материал на лещата: поликарбонат

3М™ Светодиоди

Съвместими с всички 

3М™ очила.

Очилата Мaxim™ Hybrid са изключително леки и защитават очите по-същия начин, както 

и необемните защитни очила. Те предоставят на потребителя висок комфорт при 

носене и ненадмината защита срещу пръски и механични опасности. Тънкият им дизайн 

осигурява повишен комфорт и по-висока степен на приемственост от ползвателя.

Характеристика и предимства

Стил
 + Модерен и елегантен дизайн

Защита
 + Патентовани асферични стъкла 

за отлично зрително поле и 

цялостно покритие на очите

 + DX покритие, устойчиво на 

запотяване, надраскване, повреда 

от химикали, антистатични

 + Добра вентилационна система

Съвместимост
 + Специален дизайн за по-добра 

съвместимост с други ЛПС

3M™ Maxim™ Hybrid 

Цвят на лещата: прозрачен

Материал на лещата: поликарбонат

3M™ MAXIM™ Hybrid Goggles
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Защитни очила 3M™ 2890

Защитните очила 3M™ 2890 притежават модерен, елегантен дизайн 

и се предлагат в четири различни варианта на лещи от ацетат 

или поликарбонат, с или без вентилация. Те са подходящи за редица 

приложения където е необходима употребата на различни удобни очила.

Характеристика и предимства

Стил
 + Модерен, елегантен и лек дизайн за отлично 

прилягане

Защита
 + Оптичен Клас 1, който позволява удобно 

носене за продължителен период от време

 + Компактен дизайн (3M™ 2890S & 3M™ 
2890SA), който защитава от течности, 
прах, газове и пари

 + Дизайн с индиректна вентилация (3M™ 
2890 и 3M™ 2890A) за по-добра циркулация 
на въздуха

 + Вариант с лещи от ацетат (2890А & 
2890SA) за отлично химична устойчивост 
и защита от летящи ниско-енергийни 
частици EN 166 1 FT

 + Вариант с лещи от поликарбонат (2890 
& 2890S) за защита от високоскоростни 
частици при средна енергия EN 166 1 ВT и 
пръски разтопен метал

 + Покритието против надраскване е 
изключително устойчиво и осигурява 
подобрена издръжливост (само 2890 & 
2890S)

 + Специалното покритие против запотяване 
значително намалява възможността 
стъклата да се замъгляват по време на 
работа и осигурява ясна видимост

 + Защитата от ултравиолетови лъчи 
предоставя надеждна протекция срещу 
специфични критични нива на опасното 
ултравиолетово лъчение

 + Допълнителна защита от газове и фини 
частици (2890S / 2890SА / 2895S) 

 + При всички изброени видове, с изключение на 
2895S, лещите са прозрачни и предпазват 
от вредното влияние на ултравиолетовите 
лъчи. Лещите на 2895S са със степен на 
затъмнение 5, което е необходимо при 
газопламъчно заваряване и рязане

 + Стъклата на 2895S отговарят 
на изискванията на EN169:2002 
за пропускливост на заваръчните 
филтри. Този продукт предпазва от 
високоскоростните въздействия 
със средна енергия само при стайна 
температура.

Комфорт
 + Лесно регулируема лента за глава за 

стабилно и удобно носене

 + Подвижно прикрепяне за по-удобна 
индивидуална настройка

 + Възможност за смяна на лещите с 
2890/2890S, 2890A/2890SA

Съвместимост с
 + Перфектно се комбинират с респиратори 

3М™ серия 9300 и 3M™ серия 4000 и 
полумаски 3M™ серия 7500 

Очила 3M™ 2890

(Поликарбонат)

Очила 3M™ 2890A 

(Ацетат)

Очила 3M™ 2890S 

(Плътно затворен и поликарбонат)

Очила 3M™ 2890AS

(Плътно затворен и ацетат)

2895S

2895S лещи със степен 

на затъмнение 5 за 

газопламъчно заваряване 

и рязане

3M™ 2895 S

Плътно затворен, с поликарбонатни лещи

очите
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Очилата Fahrenheit™ се отличават с модерен, елегантен дизайн и се 

предлагат с лещи от ацетат или поликарбонат, със или без вентилация. 

Те са подходящи за редица различни приложения, при които се изисква 

използването на разнообразни и удобни очила. 

3M™ Fahrenheit™

Характеристика и предимства

Стил
 + Модерен, елегантен и лек дизайн за отлично 

прилягане

Защита
 + Аеродинамична форма с извита леща, осигуряваща 

отлично зрително поле

 + Моделът е специално проектиран за носене с очила 

с диоптър, противопрахова маска или респираторна 

полу-маска

 + Индиректна вентилационна система, която 

предотвратява от запотяване, намокряне или 

напрашване (варианта без вентилационна система 

също осигурява активна защита от газове и пари)

Комфорт
 + Мека PVC прозрачна рамка с широка контактна 

площ с лицето за подобряване на комфорта

 + Специфичен канал във вътрешността на рамката 

спомага за по-лесно приспособяване на очилата с 

диоптър към защитните очила

 + Широката еластична найлонова лента (25мм) 

се регулира лесно благодарение на катарамата и 

подвижният механизъм за закрепване

 + Неопренова лента за главата, която лесно се 

почиства е специално проектирана за употреба в 

хранително-вкусовата промишленост

 

Съвместимост с
 + Защитна каска Peltor™ G3000  

3M™ Fahrenheit™ 

Очила за каски 

Peltor™

Цвят на лещата: 

прозрачен

Материал на лещата: 

ацетат

3M™ Fahrenheit™ 

Очила за Т-N Wear

Цвят на лещата: 

прозрачен

Материал на лещата: 

ацетат

Очила 3M™ Fahrenheit™

Цвят на лещата: прозрачен

Материал на лещата: поликарбонат

Други видове продукти 3M™ Fahrenheit™
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3МТМ Защитни Очила Код на продукта Вид на лещата Защита Покритие Филтър VLT Маркировка на 

лещата EN166 

Външно стъкло

2800 Прозрачен 2800 РС Прозрачен FT AS UV 91% 2С-1.2 3М 1 FT

2802 Жълт 2802 РС Кехлибар FT AS UV-синя светлина 84% 2-1.2 3М 1 FT

2805 Затъмнение 5.0 2805 РС затъмнение 5 FT AS Заваряване UV-IR <1% 4-5 3М 1 FT

Стъкла

2820 Прозрачен 2820 PC Прозрачен FT AS-AF UV 92% 2С-1.2 3М 1 FT

2821 Сив 2821 PC Сив FT AS-AF UV 18% 5-2.5 3М 1 FT

2822 Кехлибар 2822 PC Кехлибар FT AS-AF UV 92% 2-1.2 3М 1 FT

Virtue AP Прозрачен 71512-00000 PC Прозрачен FT AS UV 92% 2С-1.2 3М 1 FT

Virtue AP Сив 71512-00001 PC Сив FT AS Слънчева светлина (вкл. UV) 18% 5-2.5 3М 1 FT

Torа Прозрачен 71501-00001 PC Прозрачен FT AS-AF UV 92% 2С-1.2 3М 1 FT

Torа Бронзов 71501-00002 PC Бронзов FT AS-AF Слънчева светлина (вкл. UV) 20% 5-2.5 3М 1 FT

Torа Кехлибар 71501-00003 PC Кехлибар FT AS-AF UV – синя светлина 87% 2С-1.2 3М 1 FT

Torа CCS Прозрачен 71511-00000 PC Прозрачен FT AS/AF UV 92% 2С-1.2 3М 1 FT

2840 Прозрачен 2840 PC Прозрачен FT AS-AF UV 93% 2С-1.2 3М 1 FT

2841 Сив 2841 PC Сив FT AS-AF Слънчева светлина (вкл. UV) 19% 5-2.5 3М 1 FT

2842 Кехлибар 2842 PC Кехлибар FT AS-AF UV – синя светлина 93% 2-1.2 3М 1 FT

2844 I/O 2844 PC  I/O Огледален FT Огледало Слънчева светлина (вкл. UV) 53% 5-1.7 3М 1 FT

2845 Затъмнение 5.0 2845 PC Затъмнение 5.0 FT AS-AF Заваряване UV-IR 2% 5 3М 1 FT

2846 Червен-Оранжев нюанс 2846 PC Оранжев FT AS-AF UV – синя светлина 45% 2-1.7 3М 1 FT

Solus Прозрачен  AS 71505-00001 PC Прозрачен FT AS UV 92% 2С-1.2 3М 1 FT

Solus Кехлибар 71505-00004 PC Кехлибар FT AS-AF UV – синя светлина 94% 2С-1.2 3М 1 FT

Solus Бронзов 71505-00003 PC Бронзов FT AS-AF Слънчева светлина (вкл. UV) 16% 5-3.1 3М 1 FT

Solus I/O 71505-00005 PC  I/O Огледален FT Огледало Слънчева светлина (вкл. UV) 55% 5-1.7 3М 1 FT

Solus Огледално Червен 71505-00006 PC Огледално Червен FT Огледало Слънчева светлина (вкл. UV) 16% 5-3.1 3М 1 FT

Maxim Прозрачен 13225-00000 PC Прозрачен FT DX UV 92% 2С-1.2 3М 1 FT

Maxim Заваръчно затъмнение 5.0 13324-00000 PC затъмнение 5.0 FT DX Заваряване UV-IR 2% 5 3М 1 FT

Maxim Ballistic Бронзов 13297-00000 PC Бронзов FT DX Слънчева светлина (вкл. UV) 58.1% 5-3.1 3М 1 FT

Maxim Ballistic Прозрачен 13296-00000 PC Прозрачен FT DX UV 92% 2С-1.2 3М 1 FT

Maxim Кехлибар 13228-00000 PC Кехлибар FT DX UV – синя светлина 94% 2-1.2 3М 1 FT

Marcus Gronholm Прозрачен 71462-00001 PC Прозрачен F AS-AF UV 92% 2С-1.2 3М 1 F

Marcus Gronholm Бронзов 71462-00002 PC Бронзов F AS-AF Слънчева светлина (вкл. UV) 16% 5-3.1 3М 1 F

Marcus Gronholm Огледално Син 71462-00003 PC Огледално Син F Огледало Слънчева светлина (вкл. UV) 16% 5-3.1 3М 1 F

Refine 300 Прозрачен 71507-00000 PC Прозрачен FT AS-AF  UV 92% 2С-1.2 3М 1 FT

Refine 300 Бронзов 71507-00001 PC Бронзов FT AS-AF Слънчева светлина (вкл. UV) 19% 5-3.1 3М 1 FT

1100Е Прозрачен 71508-00000 PC Прозрачен FT AS-AF UV 92% 2С-1.2 3М 1 FT

1100Е Сив 71508-00001 PC Сив FT AS-AF Слънчева светлина (вкл. UV) 12% 5-3.1 3М 1 FT

1200Е Прозрачен 71509-00000 PC Прозрачен FT AS-AF UV 92% 2С-1.2 3М 1 FT

1200Е Сив 71509-00001 PC Сив FT AS-AF Слънчева светлина (вкл. UV) 12% 5-3.1 3М 1 FT

Fuel X2 Прозрачен 71506-00000 PC Прозрачен FT AS-AF UV 92% 2С-1.2 3М 1 FT

Fuel X2 Бронзов 71506-00001 PC Бронзов FT AS-AF Слънчева светлина (вкл. UV) 12% 5-3.1 3М 1 FT

Fuel X2 Огледално Червен 71506-00002 PC Огледално Червен FT AS-AF Слънчева светлина (вкл. UV) 16% 5-3.1 3М 1 FT

ВХ Прозрачен 11380-00000 PC Прозрачен FT AS-AF UV 92% 2С-1.2 3М 1 FT

ВХ Сив 11381-00000 PC Сив FT AS-AF Слънчева светлина (вкл. UV) 16% 5-3.1 3М 1 FT

ВХ Четене +1.50 11374-00000 PC Прозрачен FT FT AS-AF UV 92% 2С-1.2 3М 1 FT

LED Light Vision 11356-00000 PC Прозрачен FT AS-AF UV 92% 2С-1.2 3М 1 FT

Очила

MAXIM Hybrid 13330-00000 PC Прозрачен FT DX UV 92% 2С-1.2 3М 1 FT

2890 Очила Комфорт 2890 PC Прозрачен ВT AS-AF UV 86% 2С-1.2 3М 1 KN BT 9

2890А Очила Комфорт 2890А Ацетат FT AF UV 89% 2С-1.2 3М 1N FT

2890S Очила Комфорт 2890S PC Прозрачен ВT AS-AF UV 86% 2С-1.2 3М 1 KN BT 9

2890SA Очила Комфорт 2890SA Ацетат FT AF UV 89% 2С-1.2 3М 1N FT

2895S Затъмнение 5 2895S PC Затъмнение 5.0 В AS/AF Заваряване UV-IR <1% 5 3М 1 B 9 K N 3.4.5.9

Farenheit 71360-00001 PC Прозрачен ВТ AS-AF UV 92% 2С-1.2 3М 1 BT

Farenheit  за шлем 71360-00007 Ацетат В AS-AF UV 92% 2С-1.2 3М 1 B 9

Farenheit T-N-Облекло 71360-00003 Ацетат В AS-AF UV 92% 2С-1.2 3М 1 B 9

Ръководство за избор на защитни очила

1 - Механична работа

Шлифоване, пробиване, рязане на камъни, 

поддръжка ...

РИСКОВЕ: въздействие, прах (само за очила)

2 – Работа навън

Градинска работа, пътно строителство, изграждане 

на работна площадка, стрелба ...

РИСКОВЕ: въздействие, осветяване, UV

3 - ШОФИРАНЕ

Мотокар, растениевъдство, тежкотоварни, HGV, 

ПСВ ...

РИСКОВЕ: Осветяване, UV

4 - Химическо приложение

Работа в лаборатория, боядисване, основно surgury 

(хирургична намеса) ...

РИСКОВЕ: Изпръскване с течност (киселини, основи), 

заразена кръв
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Поле на приложение 

(разяснение в UI)

Механична 

работа

Работа на 

открито

Шофиране Химическо 

приложение

Металургия Изследвано 

покритие

Заваряване 3М™ Защитни oчила

Външно стъкло

X x 2800 Прозрачен

x x x 2802 Жълт

x x 2805 Затъмнение 5.0

Стъкла

X X 2820 Прозрачен

X X 2821 Сив

X X 2822 Кехлибар

X X X X Virtue AP Прозрачен

X X Virtue AP Сив

X X Torа Прозрачен

X X Torа Бронзов

X X X Torа Кехлибар

X X X Torа CCS Прозрачен

X X 2840 Прозрачен

X X X 2841 Сив

X X X 2842 Кехлибар

X X 2844 I/O

X 2845 Затъмнение 5.0

X X X 2846 Червен-Оранжев нюанс

X X X Solus Прозрачен  AS

X Solus Кехлибар

Solus Бронзов

X X X Solus I/O

X X Solus Огледално Червен

X X X Maxim Прозрачен

X Maxim Заваръчно затъмнение 5.0

Maxim Ballistic Бронзов

X X X X Maxim Ballistic Прозрачен

X X X Maxim Кехлибар

X X Marcus Gronholm Прозрачен

X X Marcus Gronholm Бронзов

X X X Marcus Gronholm Огледално Син

X Refine 300 Прозрачен

X X Refine 300 Бронзов

X X 1100Е Прозрачен

X X X 1100Е Сив

X X 1200Е Прозрачен

X X X 1200Е Сив

X X Fuel X2 Прозрачен

X X X Fuel X2 Бронзов

X X X Fuel X2 Огледално Червен

X X ВХ Прозрачен

X X ВХ Сив

X X X ВХ Четене +1.50

X X LED Light Vision

Очила

X X MAXIM Hybrid

X 2890 Очила Комфорт

X 2890А Очила Комфорт

X 2890S Очила Комфорт

X 2890SA Очила Комфорт

X 2895S Затъмнение 5

X Farenheit

X X X Farenheit  за шлем

X X X Farenheit T-N-Облекло

7 - Заваряване

Помощ при заваряване, спояване, газово заваряване, 

кислородно-рязане ...

РИСКОВЕ: Ултравиолетово лъчение, отблясъци, 

инфрачервена светлина, искри

5 - Металургия

Работа в огнени пещи, контрол на леярни, премахване 

на мухъл ...

РИСКОВЕ: Удари, прах, инфрачервена светлина, 

разтопен метал, отблясъци (само за очила)

6 - Инспекция на повърхността

Контрол на качеството, Дървена лампа, 

консервиране ...

РИСКОВЕ: Ултравиолетово лъчение, синя 

светлина

За допълнителни опции на защитните очила, моля, 

разгледайте нашия каталог „Защита на очите“


