
De lenzen Van Bollé SaFety:

innovatie vooR een optimale 
BeScheRming van uw ogen

INNOVATIVE viSion

Innovatie
2015 !



 

van de brillen hebben een anti-kras en een anti-condens coating.

alle nieuwe en top-producten zijn behandeld met het vernieuwende

van de Bollé Safety-lenzen absorberen de uv-straling.
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vAN HET LICHT
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geRinge oveRBRenging  
vAN HET LICHT

Het oog is een kwetsbaar maar essentieel orgaan dat onze bewegingen coördineert 
en ons helpt ons in onze omgeving te verplaatsen... Daarom staat de bescherming van 

het oog al sinds 1888 centraal voor Bollé Safety.

Bollé Safety blijft steeds opnieuw innoveren om u een optimale bescherming van uw 
ogen te garanderen dankzij een lensbehandeling die de schadelijke stralen filtert en  

op die manier uw gezichtscomfort verhoogt.

van het assortiment brillen is vervaardigd van polycarbonaat.
Polycarbonaat combineert comfort en bescherming:
- ultrasterk (20 keer sterker dan een traditioneel mineraalglas), 
- ultralicht (gemiddeld 20 g per lens),
- ultradun (gemiddeld 2,2 mm).
Bollé Safety beschikt ook over lenzen in mineraalglas, acetaat, CR39, met name voor het assortiment 
veiligheidsbrillen met correctieglazen.

al onze lenzen filteren 99,99% van de uva/uvB-straling.
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Blauw licht is het licht dat zich het meest verspreidt (10 keer meer dan rood 
licht), het straalt in alle richtingen en verlicht het volledige netvlies. Dit zorgt 
voor verblinding, minder gezichtscomfort, gezichtsvermoeidheid, hoofdpijn, 
verlies van contrast en verlies van reliëf.

Blauw licht wordt uitgestraald door de zon, maar ook door led-lampen. Het is 
overal aanwezig in onze omgeving en niet alleen in de verlichting. Blauw licht 
vindt u met name in een groot aantal elektronische apparaten die we dagelijks 
gebruiken (we bekijken het scherm van onze gsm soms meer dan 150 keer 
per dag) en die een intense straling hebben. 

een langdurige blootstelling aan blauw licht 
veroorzaakt gezichtvermoeidheid, prikkende ogen 
en hoofdpijn.  
Blauw licht of de hoge zichtbare energie is 15 keer 
schadelijker voor de onderdelen van het oog zoals de 
ooglens en het netvlies dan de andere kleuren van het 
spectrum. 

UVC 100 tot 280 nm
UVB 280 tot 315 nm
UVA 315 tot 380 nm
Blauw/violet licht 
ongeveer 380 tot 490 nm
Zichtbaar licht 380 tot 780 nm
Nabij-IR 780 tot 1400 nm
Middel-IR 1400 tot 2000 nm

Hoornvlies
Hoornvlies en ooglens
Hoornvlies en ooglens
Netvlies
Netvlies
Ooglens en netvlies
Ooglens

Beschadiging van het hoornvlies
Vroegtijdige veroudering van de ooglens
Degeneratie van de fotoreceptoren in het netvlies
Fototraumatisme in geval van intens
verblindend licht
Degeneratieve bezoedeling
Vertroebeling van de ooglens

Conjunctivitis - gedeeltelijke blindheid
Cataract - conjunctivitis - gedeeltelijke blindheid
Cataract - conjunctivitis - gedeeltelijke blindheid
Gedeeltelijke of volledige blindheid
Gezichtsproblemen - ongelijkmatige waarneming
Pigmentaire netvliesontsteking - cataract - blindheid
Cataract - gedeeltelijke blindheid

ONZICHTBAAR SPECTRUM - UV

STRALINGEN AANGETASTE ORGANEN BESCHADIGING GEVOLGEN VOOR HET ZICHT

ONZICHTBAAR SPECTRUM - IRZICHTBAAR SPECTRUM
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Wat is  
blauw licht?

Risico’s van 
blauw licht

  Verergert de ouderdomsma-
culadegeneratie.

  Verblinding en vermindering 
van gezichtscomfort  
(wazig gevoel).

  Stroboscopisch effect 
afhankelijk van de 
schommeling van de 
intensiteit van het onzichtbare 
licht.

  Hoofdpijn …

Zichtbare gevolgen van de blauwe, violette, ultraviolette en infrarode straling op het oog.

BLAUw LICHT: 

een potentieel risico voor uw ogen
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vooR een BeteR weRKcomFoRt Binnen

CONTRAST-coating is een gradatie aan de 
bovenzijde van de lens en is speciaal aanbevolen 
om overlast van kunstlicht bij werkzaamheden 
binnen tegen te gaan. 
Ideaal voor een activiteit op een vaste plaats onder 
tl, halogeen of andere bronnen van blauw licht die 
vermoeidheid kunnen veroorzaken.

De CONTRAST-coating beschermt tegen 
schadelijke effecten op het netvlies en de lens 
vermindert de vermoeidheid door een optimaal 
werkcomfort te bieden en de contrasten en reliëfs 

te verbeteren.

de troeven: 

 Voorkomt de opwarming van het hoornvlies, de 
oorzaak van conjunctivitis, dankzij de UVA/UVB-
absorbeerders en zijn flash-behandeling.

 Filtert meer dan 30 % van het blauwe licht, de 
oorzaak van hoofdpijn en gezichtsvermoeidheid.

 Vertraagt de veroudering van de ooglens, wat de 
oorzaak is van staar, dankzij zijn behandeling die 
de warmte terugkaatst.

 Beschermd tegen inslag en lichtvervuiling 
(neonverlichting, halogeenverlichting enz.).

 Behoudt de kleurherkenning en verbetert de 
contrasten en de reliëfs.

 contRaSt iS BeSchiKBaaR vooR de 
modellen aXiS en coBRa.

KleuRlooS  

alleen voor binnen.

Binnen wordt het gebruik van kleurloze 
veiligheidsbrillen aangeraden. Om de 
acceptatiegraad van veiligheidsbrillen onder de 
werknemers te verhogen, biedt Bollé Safety een 
ruim gamma aan modellen, die ook allemaal 
beschikbaar zijn in een kleurloze versie.

een RevolutionaiRe Behandeling vooR 
een uitZondeRlijKe heldeRheid en 
oveRBRenging.

De HD-behandeling garandeert een uitzonderlijke 
helderheid en overbrenging van het licht van 96%, 
tegenover 92% voor klassieke kleurloze glazen! 

De HD-behandeling zorgt voor antiweerkaatsing en 
een uitstekende zichtbaarheid. Ze is dan ook ideaal 
voor activiteiten waarbij een hoge precisiegraad 
vereist is. Het gaat om een waterafstotende 
coating die een barrière vormt tegen vloeistoffen  
en vlekken.

de troeven:

 Verbetert de perceptie en verhoogt de helderheid 
dankzij zijn uitzonderlijke overbrenging van het 
zichtbare licht (96%).

 Verhoogt de acceptatiegraad van de dragers 
dankzij het het grotere gezichtscomfort dan de 
traditionele kleurloze glazen.

 Dankzij de waterafstotende technologie (gebruikt 
bij de elektronische apparatuur in auto’s), biedt de 
HD-behandeling een ideale bestendigheid in een 
omgeving met een hoge hydrometriegraad en een 
verbetering van de gezichtsscherpte.

 Biedt een perfecte optische kwaliteit en een 
bescherming tegen inslag en 99,99 % van de  
UVA/UVB-straling.  
Gecertificeerd EN 166 en EN 170.

 de hd-technologie is beschikbaar voor de 
modellen RuSh en coBRa.

High Definition

AANBEvOLEN ASSORTIMENT

voor gebruik binnen



FlaSh

Flash-glas is warmte afstotend. 
Ideaal voor gebruik buiten en in de volle zon. 
Kan worden gecombineerd met de polariserende 
behandeling.

ideaal vooR Buiten Bij weinig licht 

TWILIGHT is aanbevolen voor werkzaamheden in 
de openlucht tijdens ochtend- en avondschemering 
en is een echte bescherming tegen blauw licht.  
De contrasten worden geaccentueerd voor een 
betere zichtbaarheid en de dubbele

-coating tegen condens aan de 
binnen- én buitenzijde werkt uitstekend, zelfs in de 
extreemste omstandigheden.

de troeven: 

 Verbetert de contrasten bij weinig licht.

 Absorbeert het blauwe licht doeltreffend (76%).

 Is uitgerust met de PLATINUM-behandeling.

 Biedt een perfecte optische kwaliteit en een 
bescherming tegen inslag en 99,99 % van de UVA/
UVB-zonnestralen.  
Gecertificeerd EN 166 en EN 172.

 twilight is beschikbaar voor de modellen 
RuSh, RuSh + en iRi-s.

getint

Alleen voor buiten. Filtert de UVA- en UVB-straling 
(99,9%). Dit is de maximale bescherming tegen 
zonnestralen. 

geen SchitteRing meeR! 

De POLARIZED-coating is ideaal voor op zee of in 
de stad, voor achter het stuur en meer algemeen 
voor alle buitenactiviteiten met een grote kans op 
verblinding.

De POLARIZED-coating biedt een onvergelijkbaar 
comfort door het wegfilteren van weerspiegelingen 
en reflecties.

de troeven:

 Verhindert verblinding die het gevolg is van de 
terugkaatsing van het licht.

 Verbetert de perceptie van kleuren en het 
gezichtscomfort.

 Versterkt de perceptie van het contrast en het 
reliëf.

 Vermindert de gezichtsvermoeidheid.

 Biedt een perfecte optische kwaliteit en een 
bescherming tegen inslag en 99,99 % van de UVA/
UVB-zonnestralen.  
Gecertificeerd EN 166 en EN 172.

 polaRiZed iS BeSchiKBaaR vooR de 
modellen contouR, huStleR, SoliS en 
voodoo.

laSSen

Bescherming tegen UV- en  
infrarode straling bij bepaalde 
lasactiviteiten  
waarbij er geen laskap vereist is.

 Beschikbaar in 3 tinten (1,7 / 3 / 5) voor  
de modellen Slam, tRacKeR en coBRa.

AANBEvOLEN ASSORTIMENT 

voor gebruik buiten

Zonder gepolariseerde glazen Met gepolariseerde glazen



Extra Sensory Perception

de troeven:

 Biedt een goede verhouding filtering van blauw 
licht (57%) / overbrenging van zichtbaar licht (64%).

 Is perfect geschikt om zowel binnen als buiten te 
werken.

tegen veRBlinding Bij FReQuente 
veRplaatSingen Binnen / Buiten 

De ESP verenigt de voordelen van kleurloze en 
getinte lenzen in één model.
Hij vermindert de verblinding wanneer u van een 
donkere zone naar een verlichte zone gaat en filtert 
doeltreffend het blauw licht.

 eSp is beschikbaar voor de modellen SpideR, Bandido, SoliS, Slam, contouR mÉtal, 
contouR en coBRa.

AANBEvOLEN ASSORTIMENT 

voor gebruik binnen/buiten 

de ideale comBinatie,  
in alle omStandigheden!

Net als de ESP is deze nieuwe coating een doeltreffend  
antwoord voor alle activiteiten met afwisselende blootstelling 

aan sterk en zwak licht, aangepast aan omgevingen 
met extreme temperaturen. Ideaal voor koude of warme 

landen, van het Verre Oosten tot Siberië! 
De CSP-technologie die blauw licht filtert (52%)  

is voorzien van de exclusieve 
 -behandeling, om langdurig te 

beschermen tegen aanndamping en te zorgen voor een 
comfortabel zicht met slechts één bril.

 de cSp-technologie is beschikbaar voor de 
modellen Silium +, Slam +  

en BacKdRaFt.

Comfort Sensitivity Perception

Innovatie
2015 !



Ronduit  
veRnieuwend

Nieuwe aNti-coNdeNs eN aNti-krascoatiNg PLatiNuM 
Bollé Safety heeft een revolutie ontketend op het gebied van oogbescherming met een innovatie 
die alle internationale normen overtreft, in het bijzonder EN166, optie K en N. De nieuwe 
exclusieve anti-condens- en anti-krascoating PLATINUM is nu beschikbaar op vele modellen  
COBRA*, IRI-s*, RUSH +, SILIUM +, SLAM +, TRACKER, B808, CONTOUR, ATOM en 
BACKDRAFT. Hij staat garant voor meer veiligheid, betrouwbaarheid en comfortabele pasvorm. 
Deze permanente coating is aan beide zijden van de lens reinigbaar** en biedt een hoge mate van 
krasvastheid en bescherming tegen condens.  
In alle omstandigheden en te allen tijde houdt de PLATINUM-innovatie uw ogen uitstekend 
beschermd.

 * COBRA-modellen foamversie, IRI-s, behalve dioptrieën.
** Schoonmaken met water en zeep.

bolle-safety.com
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europa / Bollé Safety

95, rue Louis Guérin 
69100 Villeurbanne - France
Tel. 00 33 (0)4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0)4 78 85 28 56
E-mail : contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

uK & ireland / Bollé Safety

Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tel. 00 44 (0)208 391 4700
Fax: 00 44 (0)208 391 4733
E-mail: sales@bolle-safety.co.uk
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