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Stralingsbeschermende  
brillen 

NIKE BRAZEN 

 De NIKE BRAZEN is een populaire stralingsbeschermende bril. Het 

geribbelde rubberen neusbruggetje zorgt voor extra ventilatie. Dit 

zorgt ervoor dat het Brazenmodel uniek is in zijn soort. 

Loodequivalentie voorzijde: 0.75 mm Pb (1.00 mm Pb kan op 

aanvraag) 

Loodequivalentie laterale protectie (op aanvraag): 0.50 mm Pb 

(1.00 mm Pb kan op aanvraag) 

Gewicht: 75 gr. 

Glazen met voorschrift: plano, bifocaal, multifocaal en progressief.  

(3 t.e.m. -3) 

Maat: universele maat (M) 

Beschikbare kleuren: bruin-tortoise, zwart-zilver, mat zwart -zilver, 

mat zwart-blauw, mercury grijs-lime, mat bruin-volt. 

REF: RNBR001 

NIKE SIREN 

 De NIKE SIREN is vergelijkbaar met het NIKE BRAZEN model maar 

heeft een smallere pasvorm. Hierdoor is deze het meest 

aangeraden voor vrouwen. 

Loodequivalentie voorzijde: 0.75 mm Pb (1.00 mm Pb kan op 

aanvraag) 

Loodequivalentie laterale protectie (op aanvraag): 0.50 mm Pb 

(1.00 mm Pb kan op aanvraag) 

Gewicht: 63 gr. 

Glazen met voorschrift plano, bifocaal, multifocaal en progressief.  

(5 t.e.m. -5) 

Maat: universele maat (M) 

Beschikbare kleuren: zwart, tortoise en wit. 

REF: RNS1004 

ULTRALITE 

 De ULTRALITE biedt een optimale bescherming voor het oog. De 

bril heeft een aangename pasvorm. 

Loodequivalentie voorzijde: 0.75 mm Pb 

Loodequivalentie laterale protectie (op aanvraag): 0.50 mm Pb 

(1.00 mm Pb kan op aanvraag) 

Gewicht: 58 gr. 

Glazen met voorschrift: plano, bifocaal, multifocaal en progressief. 

(3 t.e.m. -3) 

Maat: universele maat 

Beschikbare kleuren: zwart, zilver, rood en carbon grijs. 

REF: LT100 

MAXI 

 De MAXI is vergelijkbaar met het ULTRALITE model maar heeft een 

smallere pasvorm. 

Loodequivalentie voorzijde: 0.75 mm Pb 

Loodequivalentie laterale protectie (op aanvraag): 0.50 mm Pb 

(1.00 mm Pb kan op aanvraag) 

Gewicht: 63 gr. 

Glazen met voorschrift: plano, bifocaal, multifocaal en progressief. 

(4 t.e.m. -8) 

Maat: universele maat 

Beschikbare kleuren: zwart, zilver, rood en marineblauw 

REF: LT500 
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MINI MAXI 

 De MINI MAXI is het MAXI vrouwenmodel. 

Loodequivalentie voorzijde: 0.75 mm Pb 

Loodequivalentie laterale protectie (op aanvraag): 0.50 mm Pb 

(1.00 mm Pb kan op aanvraag) 

Gewicht: 63 gr. 

Glazen met voorschrift: plano, unifocaal, multifocaal en progressief. 

(4 t.e.m. -8) 

Maat: universele maat 

Beschikbare kleuren: kers of zilver met roos. 

REF: LT500F 

FITOVER 

 

De FITOVER kan over uw eigen bril gedragen worden. 

Loodequivalentie voorzijde: 0.75 mm Pb 

Loodequivalentie laterale protectie: 0.75 mm Pb  

Gewicht: 110gr. 

Maat: universele maat 

Kleur: zwart 

REF: BR115 

FITOVER: LT400 

 

De FITOVER kan over uw eigen bril gedragen worden. Deze heeft 

een smallere pasvorm dan de fitover BR115. 

Loodequivalentie voorzijde: 0.75 mm Pb 

Loodequivalentie laterale protectie: 0.75 mm Pb  

Gewicht: 92gr. 

Maat: universele maat 

Kleur: zwart 

REF: LT400 

BRV500 
 

 

Voor een optimale bescherming vanaf voorhoofd tot aan kin. 

Maat: Universele maat (hoofdomtrek aanpasbaar met 

draaimechanisme) 

Loodequivalentie: Pb 0.10mm 

Lens: Plano 

Gewicht: 405 gr. zonder pads, 505 gr. met pads 

REF: BRV500 

 

BRV501 

 

 

Voor een optimale bescherming tot aan de wangen met een 

insnijding voor de neus. 

Maat: Universele maat (hoofdomtrek aanpasbaar met 

draaimechanisme) 

Loodequivalentie: Pb 0.10mm 

Lens: Plano 

Gewicht: 405 gr. zonder pads, 505 gr. met pads 

REF: BRV501 

 

 


