
Technologia
 
ACETAT 
Acetat – materiał pochodzenia naturalnego otrzymywany z przetworzenia płatków celulozy. Soczewki 
wykonane z acetatu charakteryzują się wysoką elastycznością oraz odpornością na zaparowanie.

PC – POLYCARBONATE 
Poliwęglan nadaje okularom lekkość i odporność na działania mechaniczne. Soczewki wykonane z 
poliwęglanu charakteryzują się wysoką twardością i odpornością na zarysowania. Soczewki z włókna 
węglowego nie powodują zniekształceń i zaburzeń widzenia.

TR-90 – GRILAMID 
Grilamid charakteryzuje się zwiększoną elastycznością w stosunku do poliwęglanu, przy jednoczesnym 
zachowaniu bardzo wysokich parametrów twardości. 

TPU – THERMOPLASTIC POLYURETHANE 
Poliuretan termoplastyczny to wyjątkowo elastyczne tworzywo, zachowujące swoje właściwości w 
szerokim zakresie temperatur. Wyróżnia je także niezwykle duża wytrzymałość mechaniczna i odporność 
na działanie czynników atmosferycznych. Wszystko to sprawia, że jest to idealny materiał na 
ekstremalnie trudne warunki. 

POLARIZED PROTEC G-LENS 
Soczewki polaryzacyjne ograniczają do minimum wszelkie refleksy – odbicia światła, głównie od śniegu i 
wody. Poprzez wzmocnienie ostrości oraz zwiększenie wyrazistości barw zapeweniaja wysoki komfort 
widzenia.

FOG BLOCK G-LENS 
Powłoka na wewnętrznej stronie soczewki o właściwościach minimalizujących zaparowanie szkieł podczas 
wzmożonego wysiłku. Uwaga! Aby zachować wysokie właściwości powłoki należy chronić ją przed 
zarysowaniem oraz wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi, a w szczególności nie należy czyścić 
okularów niewłaściwymi materiałami. 

DUPLEX G-LENS 
Wszystkie okulary narciarskie GOGGLE posiadają podwójną soczewkę. Jej konstrukcja zwiększa 
efektywność działania systemu FOG BLOCK, znacząco obniżając prawdopodobieństwo zaparowania 
soczewki. 

AIR JECT VENTILATION 
Modele H830 i H850 z DUPLEX G-LENS posiadają dodatkowy system wentylacji, który umożliwia 
cyrkulację powietrza między dwoma warstwami soczewki. System AIR JECT VENTILATION jest 
najnowszym odkryciem w dziedzinie technologii zabezpieczających soczewkę przed zaparowaniem. 
Doskonale sprawdza się szczególnie w trudnych warunkach atmosferycznych. 

LENS CHANGE G-SYSTEM 
Praktyczny system umożliwiający wymianę soczewek, by dopasować okulary do aktualnych warunków 
atmosferycznych. GOGGLE wyposażone w ten system posiadają w zestawie przynajmniej jedną 
dodatkową soczewkę. 

OPTICAL RIM G-SYSTEM 
Ramka do osadzenia szkieł korekcyjnych, dla osób z wadą wzroku. 

ADJUSTABLE ELASTIC STRAP 
Dopinany elastyczny pasek daje użytkownikowi nowe możliwości wykorzystania okularów. 

CONTOURED FOAM 
Profilowane miękkie wkładki ściśle dopasowują się do kształtu twarzy dając poczucie komfortu nawet 
podczas długotrwałego użytkowania. 


