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Příložní lupy od společnosti COIL

Britská společnost COIL je světovou jedničkou

v oblasti kvalitních optických pomůcek. V rámci

skupiny CARCLO má více než šedesátileté

zkušenosti s výrobou speciální optiky. Za tuto

dobu vytvořila jednu z nejlepších řad pomůcek

pro lidi se zrakovým hendikepem.
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Lupové hlavice

90229 C6259/01 Coil lupová hlavice příložní bez rukojeti 3,9x 58 mm

90230 C6269/01 Coil lupová hlavice příložní bez rukojeti 4,7x 44 mm

90231 C6279/01 Coil lupová hlavice příložní bez rukojeti 5,4x 44 mm

90232 C6289/01 Coil lupová hlavice příložní bez rukojeti 7,1x 32 mm

90800 C6299/01 Coil lupová hlavice příložní bez rukojeti 8,7x 36 mm

90801 C6309/01 Coil lupová hlavice příložní bez rukojeti 10,1x 34 mm

90802 C6319/01 Coil lupová hlavice příložní bez rukojeti 12x 29 mm

90803 C6329/01 Coil lupová hlavice příložní bez rukojeti 14,7x 26 mm

Univerzální lupová hlavice od společnosti COIL. Tyto hlavice pasují ke všem rukojetím. Lupa obsahuje asférickou polykarbonátovou
čočku.

Lupové hlavice s rukojetí

90726 C6259 Coil lupa asférická příložní s osvětlením s rukojetí 3,9x 58 mm

90727 C6269 Coil lupa asférická příložní s osvětlením s rukojetí 4,7x 44 mm

90728 C6279 Coil lupa asférická příložní s osvětlením s rukojetí 5,4x 44 mm

90730 C6289 Coil lupa asférická příložní s osvětlením s rukojetí 7,1x 32 mm

90804 C6299 Coil lupa asférická příložní s osvětlením s rukojetí 8,7x 32 mm

90805 C6309 Coil lupa asférická příložní s osvětlením s rukojetí 10,1x 34 mm

90806 C6319 Coil lupa asférická příložní s osvětlením s rukojetí 12x 29 mm

90807 C6329 Coil lupa asférická příložní s osvětlením s rukojetí 14,7x 29 mm

Tato pomůcka je vhodná pro každého, kdo potřebuje kvalitní zvětšení. V sadě této lupy naleznete jak rukojeť s osvětlením na baterie,
tak i lupovou hlavici. Čočka je vyrobena z kvalitního polykarbonátu. Tuto lupu vyrábí společnost COIL.

Rukojeť a příslušenství k lupám

C6260/01 Coil žárovka Raylite pro obyčejné osvětlení

C6260 Coil rukojeť na baterie

Náhradní rukojeť C6260 je napájena pomocí baterií a dá se zkombinovat se všemi druhy hlavic od společnosti Coil.

Příložní lupy
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Lupové hlavice + rukojeť + adaptér

90721 C6259/10 Coil lupa s příložní hlavicí + síťová rukojeť a adaptér 3,9x 58 mm

90722 C6269/10 Coil lupa s příložní hlavicí + síťová rukojeť a adaptér 4,7x 44 mm

90729 C6279/10 Coil lupa s příložní hlavicí + síťová rukojeť a adaptér 5,4x 44 mm

90731 C6289/10 Coil lupa s příložní hlavicí + síťová rukojeť a adaptér 7,1x 32 mm

90816 C6299/10 Coil lupa s příložní hlavicí + síťová rukojeť a adaptér 8,7x 36 mm

90817 C6309/10 Coil lupa s příložní hlavicí + síťová rukojeť a adaptér 10,1x 34 mm

90818 C6319/10 Coil lupa s příložní hlavicí + síťová rukojeť a adaptér 12x 29 mm

90819 C6329/10 Coil lupa s příložní hlavicí + síťová rukojeť a adaptér 14,7x 26 mm

Tato pomůcka je vhodná pro každého, kdo potřebuje kvalitní zvětšení. V sadě této lupy naleznete jak rukojeť s halogenovým
osvětlením, lupovou hlavici, tak i adaptér pro napájení lupy. Čočka je vyrobena z kvalitního polykarbonátu. Tuto lupu vyrábí
společnost COIL.

Rukojeť k lupám

C6260/10 Coil rukojeť síťová k lupám

Náhradní rukojeť C6260/10 je napájena pomocí síťového adaptéru a dá se zkombinovat se všemi druhy hlavic od společnosti Coil.

Lupové hlavice

C7259/01 Coil lupová hlava bez rukojeti LED 3,9x 58 mm

C7269/01 Coil lupová hlava bez rukojeti LED 4,7x 44 mm

C7279/01 Coil lupová hlava bez rukojeti LED 5,4x 44 mm

C7289/01 Coil lupová hlava bez rukojeti LED 7,1x 32 mm

C7299/01 Coil lupová hlava bez rukojeti LED 8,7x 36 mm

C7309/01 Coil lupová hlava bez rukojeti LED 10,1x 34 mm

C7319/01 Coil lupová hlava bez rukojeti LED 12x 29 mm

C7329/01 Coil lupová hlava bez rukojeti LED 14,7x 26 mm

Lupová hlavice této řady je vyrobena z vysoce kvalitního polykarbonátu odolného proti poškrábání. Obsahuje asférickou čočku, což
znamená, že nedochází k jakémukoliv zkreslení textu či obrázku.

Příložní lupy
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Lupy s halogenovým osvětlením na baterie

90808 C6259/14 Coil lupa příložní s halogenovým osvětlením 3,9x 58 mm

90809 C6269/14 Coil lupa příložní s halogenovým osvětlením 4,7x 44 mm

90810 C6279/14 Coil lupa příložní s halogenovým osvětlením 5,4x 44 mm

90811 C6289/14 Coil lupa příložní s halogenovým osvětlením 7,1x 32 mm

90812 C6299/14 Coil lupa příložní s halogenovým osvětlením 8,7x 36 mm

90813 C6309/14 Coil lupa příložní s halogenovým osvětlením 10,1x 34 mm

90814 C6319/14 Coil lupa příložní s halogenovým osvětlením 12x 29 mm

90815 C6329/14 Coil lupa příložní s halogenovým osvětlením 14,7x 26 mm

Tato pomůcka je vhodná pro každého, kdo potřebuje kvalitní zvětšení. V sadě této lupy naleznete jak bateriovou rukojeť
s halogenovým osvětlením, tak i lupovou hlavici. Čočka je vyrobena z kvalitního polykarbonátu. Tuto lupu vyrábí společnost COIL.

Rukojeti a příslušenství k lupám

C7260/30 Coil rukojeť s Led osvětlením

C6260/11 Coil žárovka Raylite pro halogenové osvětlení

C6260/14 Coil rukojeť baterie pro halogenové osvětlení

Rukojeť C7260/30 je napájena pomoci baterií a díky LED osvětlení má maximální dobu svítivosti. Tato
rukojeť se dá zkombinovat se všemi druhy hlavic od společnosti Coil v naší nabídce.

Náhradní žárovka k rukojeti C6260/10.

Bateriová rukojeť halogenová je napájena pomocí 3 baterií a dá se zkombinovat se všemi druhy hlavic
od společnosti COIL.

Doplňky k lupám

90225 C5226/17 Coil adaptér pro halogenové osvětlení

Náhradní adaptér k lupám s halogenovým osvětlením C6259/10, C6269/10, C6279/10, C6289/10, C6299/10, C6309/10, C6319/10,
C6329/10

Příložní lupy
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Kapesní příložní lupa automatická s LED osvětlením a adaptérem

91600 C8146/01 Coil lupa příložní automatická s osvětlením 5x 43 mm

91601 C8147/01 Coil lupa příložní automatická s osvětlením 7x 43 mm

91602 C8148/01 Coil lupa příložní automatická s osvětlením 9x 43 mm

91603 C8271/01 Coil lupa příložní automatická s osvětlením 11x 43 mm

C8270/01 Coil lupa příložní automatická s osvětlením 3x 43 mm

Lupa doteková s LED diodou je vynikající kombinací nových technologií s ohledem na specifické požadavky a dlouhou životnost
osvětlení. Lupa je osazena dotekovým snímačem. To znamená, že nemá žádný mechanický vypínač osvětlení. Jednoduchým
uchopením lupy se rozsvítí LED dioda, která svítí pouze po dobu, kdy ji držíme v ruce. Po odložení se lupa sama vypne.
Čočka je z tvrzeného polykarbonátu odolného proti poškrábaní a je asferická. Lupa je napájena zdrojem šetřícím životní prostředí.
Jde o baterie NiMh umístěné v rukojeti lupy s možností opětovného dobíjení. Baterie nelze vyměnit. Nabíjecí adaptér se speciálním
obalem na lupu je součástí balení.

Příložní lupa s LED osvětlením bateriová

C7259/30 Coil lupa s LED osvětlením hlava + rukojeť 3,9x 58 mm

C7269/30 Coil lupa s LED osvětlením hlava + rukojeť 4,7x 44 mm

C7279/30 Coil lupa s LED osvětlením hlava + rukojeť 5,4x 44 mm

C7289/30 Coil lupa s LED osvětlením hlava + rukojeť 7,1x 32 mm

C7299/30 Coil lupa s LED osvětlením hlava + rukojeť 8,7x 36 mm

C7309/30 Coil lupa s LED osvětlením hlava + rukojeť 10,1x 34 mm

C7319/30 Coil lupa s LED osvětlením hlava + rukojeť 12,0x 29 mm

C7329/30 Coil lupa s LED osvětlením hlava + rukojeť 14,7x 26 mm

Lupa s LED diodou s dlouhou životností osvětlení.
Čočka je tvrzená proti oděru, asférická, nezkresluje obraz.
Lupa je napájena dvěma bateriemi velikosti C 1,5 V.

Náhradní žárovka pro kapesní lupy s osvětlením

C7150/10 Coil žárovka pro LED osvětlení k lupám C7146 až 7271

Tato náhradní žárovka je určena k lupám C7259/30, C7269/30, C7279/30, C7289/30, C7299/30, C7309/30, C7319/30, C7329/30,
C7260/30

Příložní lupy
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Kapesní lupy příložní na baterie

C5270 Coil příložní lupa kapesní s osvětlením 3x 43 mm

90821 C5146 Coil příložní lupa kapesní s osvětlením 5x 43 mm

90822 C5147 Coil příložní lupa kapesní s osvětlením 7x 43 mm

90823 C5148 Coil příložní lupa kapesní s osvětlením 9x 43 mm

91599 C5271 Coil příložní lupa kapesní s osvětlením 11x 43 mm

Oblíbená kapesní lupa od společnosti COIL s kvalitní polykarbonátovou asferickou čočkou. Tato
pomůcka je napájena pomocí 2 baterii AAA. Osvětlení je řešeno klasickou žárovkou.

Kapesní lupy příložní s LED osvětlením na baterie

C7270 Coil příložní lupa kapesní s LED osvětlením 3x 43 mm

C7146 Coil příložní lupa kapesní s LED osvětlením 5x 43 mm

C7147 Coil příložní lupa kapesní s LED osvětlením 7x 43 mm

C7148 Coil příložní lupa kapesní s LED osvětlením 9x 43 mm

C7271 Coil příložní lupa kapesní s LED osvětlením 11x 43 mm

Oblíbená kapesní lupa od společnosti COIL s kvalitní polykarbonátovou asférickou čočkou. Tato
pomůcka je napájena pomocí 2 baterií AAA. Osvětlení je řešeno LED žárovkou.

Kapesní příložní lupa automatická na baterie

C8273 Coil lupa 3x kapesní automatická s osvětlením bateriová 3x 95 mm

C8275 Coil lupa 5x kapesní automatická s osvětlením bateriová 5x 60 mm

C8277 Coil lupa 7x kapesní automatická s osvětlením bateriová 7x 60 mm

Nová generace oblíbených lup C8146/01 - C8270/01.
Popis:
Lupa je automatická a obsahuje LED žárovku.
Napájení: pomocí 2 AA baterií.
Vyrábí společnost COIL.
Lupy C8275 a C8277 hradí zdravotní pojišťovna.
Lupu C8273 zdravotní pojišťovna nehradí.

Příložní lupy
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Lupy s podstavcem

90210 C4206 Coil lupa asférická příložní (bez osvětlení) 6x 50 mm

90211 C4208 Coil lupa asférická příložní (bez osvětlení) 8x 44 mm

90212 C4210 Coil lupa asférická příložní (bez osvětlení) 10x 40 mm

90213 C4212 Coil lupa asférická příložní (bez osvětlení) 12x 35 mm

90214 C4215 Coil lupa asférická příložní (bez osvětlení) 14x 26 mm

90215 C4220 Coil lupa asférická příložní (bez osvětlení) 20x 26 mm

Tato pomůcka je vhodná pro každého, kdo potřebuje kvalitní větší zvětšení a přitom volné ruce. Lupa je asférická s kvalitní
polykarbonátovou čočkou a plastovým podstavcem. Lupu v tomto provedení nabízíme ve zvětšení 6x, což je shodné s počtem
dioptrií za názvem lupy. Při výběru této lupy je potřeba si uvědomit, že čím je větší zvětšení, tím je menší ohnisková vzdálenost.

Lupa příložní s držákem

90716 C5203 Coil lupa příložní s držákem 3x 82 mm

90717 C5204 Coil lupa příložní s držákem 4x 82 mm

90718 C5206 Coil lupa příložní s držákem 6x 50 mm

Oblíbená příložní lupa s ergonomickou rukojetí hodící se jak pro praváka, tak i pro leváka. Čočka je
asférická a je vyrobena z polykarbonátu. Lupa je od společnosti COIL, což zaručuje její kvalitu.

Lupy s podstavcem

C5213 Coil lupa asférická příložní (bez osvětlení) 3x 83 mm

90219 C5214 Coil lupa asférická příložní (bez osvětlení) 4x 53 mm

Lupy C5213 a C5214 jsou dobrou pomůckou pro každodenní čtení či drobné činnosti, jako například
navlékání jehly. Lupy jsou vyrobené z kvalitních tvrzených plastů. Ve spodní časti je umístěn kloub,
pomocí něhož je možné lupy nastavit do požadovaného sklonu. Čočka je asférická, což umožňuje
kvalitní zvětšení a ostrost po celé délce lupy.

Příložní lupy
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Příložní lupy obdélníkové

C5215 Coil lupa čtenářská ruční 1,7x
115
mm

C5216 Coil lupa čtenářská ruční 2,3x
115
mm

Oblíbená příložní lupa s ergonomickou rukojetí hodící se jak pro praváka, tak i pro leváka. Čočka je
asférická a je vyrobena z polykarbonátu. Lupa je od společnosti COIL, což zaručuje její kvalitu.

Příložní lupy
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Příložní polokoule  lupy pro snadné čtení

Lupy této řady jsou určeny nejen pro děti a

dyslektiky, ale i pro starší lidi.

Naleznete zde jak značkové příložní polokoule od

společnosti CTP COIL, tak i lupy vyrobené přímo

společností Sagitta Ltd., spol. s r.o.
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Příložní polokoule COIL

90824 C5850 Coil lupa příložní polokoule 1,7-4x

Asférická příložní polokoule o průměru 50 mm je vynikající pomůckou pro každodenní čtení. Tato
pomůcka je vhodná nejen pro lidi se zrakovým handicapem, ale i pro děti trpící dyslexií.

91604 C5850/02 Coil lupa příložní polokoule (dyslexie) 4,42x

Asférická příložní polokoule o průměru 50 mm s řádkem je vynikající pomůckou pro každodenní čtení.
Tato pomůcka je vhodná nejen pro lidi se zrakovým hendikepem, ale i pro děti trpící dyslexií, pro které
bude s touto pomůckou čtení snazší.

C5850/12 Coil lupa příložní polokoule (dyslexie) červená 1,7-4x

C5850/15 Coil lupa příložní polokoule modrá 1,7-4x

C5850/13 Coil lupa příložní polokoule (dyslexie) modrá 1,7-4x

C5850/14 Coil lupa příložní polokoule červená 1,7-4x

Asférická příložní polokoule o průměru 50 mm s řádkem je vynikající pomůckou pro každodenní čtení.
Tato pomůcka je vhodná nejen pro lidi se zrakovým hendikepem, ale i pro děti trpící dyslexií, pro které
bude s touto pomůckou čtení snazší. V barevném provedení se speciálním víčkem, které snižuje
možnost poškrábaní čočky.

C5850/22 Coil lupa příložní biaxiál (dyslexie) - červená 1,1-1,5x

C5850/23 Coil lupa příložní biaxiál (dyslexie) - modrá 1,1-1,5x

Asférická obdélníková lupa s řádkem je výbornou pomůckou pro lidi trpící dyslexií, kterým speciální
řádek pomáhá při čtení.

C5850/24 Coil lupa příložní biaxiál (dyslexie) - červená 1,1-1,5x

C5850/25 Coil lupa příložní biaxiál (dyslexie) - modrá 1,1-1,5x

Asférická obdélníková lupa bez řádku je vhodnou pomůckou při čtení drobných textů.

ECO 6911 D

ECO6911D

Příložní polokoule
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Digitální lupy od společnosti REHAN

Společnost REHAN ELECTRONICS vznikla v roce 1986 a za tuto dobu se stala

předním evropským výrobcem digitálních pomůcek pro slabozraké. Mezi

charakteristické rysy výrobků této společnosti bezesporu patří kvalitní

stabilizátor obrazu, snadné ovládání a bezproblémový provoz.
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Looky TV+ se zvětšením 2x až 20x (kód: LOOKY+)

DRUHÁ GENERACE OBLÍBENÉ LUPY LOOKY TV

Čtecí režim:
Plně barevný režim s LED osvětlením:
Bílá/černá - černá/bílá - žlutá/modrá - žlutá/černá.
Možnost vypnutí osvětlení.
Nastavení intenzity jasu a zvuku.
Rozměry a hmotnost (včetně baterií):
Looky +: 113 x 75 x 38 mm (± 200 g).
Obrazovka:
TFT průměr : 3,5".
Zvětšení:
Minimální: ± 2x / maximální: ± 20x.
Napájení baterie: 2x AA / LR6.
Adaptér: 5V DC 1,8.
Průměrná doba nabíjení Looky +: ± 5 hodin.

Televizní lupa I-see 19" se zvětšením 2x - 50x

Kompletní, uživatelsky příjemné řešení ve stolním provedení: výborná funkčnost,
upravitelné nastavení, které vyhoví individuálnímu a ergonomickému řešení, a to vše
v jednom zařízení! Při vývoji i-See jsme vzali do úvahy různé potřeby široké škály
uživatelů a způsob, jak by zařízení mělo tyto potřeby plnit.

I-See může být dodáno s ovládacími prvky umístěnými buď pod obrazovkou, nebo na
samostatném dálkovém ovladači, a to podle volby uživatele při objednávce. Tuto
unikátní lupu je možno užít se všemi v současné době existujícími TFT obrazovkami
o rozměru 17" až 22". I-See je možno nastavit plně podle osobních potřeb koncového
uživatele.

Hlavní specifikace I-See

Zvětšení přibližně 2,5x až 50x (podle velikosti obrazovky).

Vhodné pro TFT obrazovky mezi 17" až 22".

TFT obrazovku je možno naklonit pro dosažení optimálního prohlížení.

TFT obrazovka má nastavitelnou výšku (pouze u verzí Special a Deluxe).

Speciální LED osvětlení pro dosažení dokonalého kontrastu.

Ovládací prvky: buď pod TFT obrazovkou, nebo na dálkovém ovladači.

Přednastavení zoomu.

Varianty provedení ovládacího prvku: tlačítko, točítko nebo kombinace obou.

Možnost automatického zaostřování a fixního zaostření.

Snadné nastavení jasu.

Tři prohlížecí režimy: FullColor – greyscale (škála šedé), FullColor – realistic (realistické
zobrazení), FullColor – high saturation (vysoká saturace, přibarvení).

7 režimů vysokého kontrastu; černá/bílá – bílá/černá – zelená/černá – černá/zelená –
žlutá/černá – žlutá/modrá – červená/černá.

Oddělování zvolených čtených řádků a bloků textu prázdným místem.

Ergonomická tabulka s osami X a Y pouze s jednou obslužnou páčkou.

Zakrytí možných funkcí (kvůli zajištění osobního nastavení).

Digitální lupy

Kontaktní osoby: Jaroslav Kavan, tel.: +420 603 838 103, e-mail: kavan@sagitta-brno.cz
Jan Voráč, tel.: +420 543 223 345, e-mail: vorac@sagitta-brno.cz

www.sagitta-brno.cz, www.elupy.cz
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Televizní lupa I-see 22" se zvětšením 2x - 50x

Televizní lupa I-see v provedení 22"

Kompletní, uživatelsky příjemné řešení ve stolním provedení: výborná funkčnost,
upravitelné nastavení, které vyhoví individuálnímu a ergonomickému řešení, a to vše
v jednom zařízení! Při vývoji i-See jsme vzali do úvahy různé potřeby široké škály
uživatelů a způsob, jak by zařízení mělo tyto potřeby plnit.

I-See může být dodáno s ovládacími prvky umístěnými buď pod obrazovkou, nebo na
samostatném dálkovém ovladači, a to podle volby uživatele při objednávce. Tuto
unikátní lupu je možno užít se všemi v současné době existujícími TFT obrazovkami
o rozměru 17" až 22". I-See je možno nastavit plně podle osobních potřeb koncového
uživatele.

Hlavní specifikace I-See

Zvětšení přibližně 2,5x až 50x (podle velikosti obrazovky).

Vhodné pro TFT obrazovky mezi 17" až 22".

TFT obrazovku je možno naklonit pro dosažení optimálního prohlížení.

TFT obrazovka má nastavitelnou výšku (pouze u verzí Special a Deluxe).

Speciální LED osvětlení pro dosažení dokonalého kontrastu.

Ovládací prvky: buď pod TFT obrazovkou, nebo na dálkovém ovladači.

Přednastavení zoomu.

Varianty provedení ovládacího prvku: tlačítko, točítko nebo kombinace obou.

Možnost automatického zaostřování a fixního zaostření.

Snadné nastavení jasu.

Tři prohlížecí režimy: FullColor – greyscale (škála šedé), FullColor – realistic (realistické
zobrazení), FullColor – high saturation (vysoká saturace, přibarvení).

7 režimů vysokého kontrastu; černá/bílá – bílá/černá – zelená/černá – černá/zelená –
žlutá/černá – žlutá/modrá – červená/černá.

Oddělování zvolených čtených řádků a bloků textu prázdným místem.

Ergonomická tabulka s osami X a Y pouze s jednou obslužnou páčkou.

Zakrytí možných funkcí (kvůli zajištění osobního nastavení).

Digitální lupy

Kontaktní osoby: Jaroslav Kavan, tel.: +420 603 838 103, e-mail: kavan@sagitta-brno.cz
Jan Voráč, tel.: +420 543 223 345, e-mail: vorac@sagitta-brno.cz

www.sagitta-brno.cz, www.elupy.cz

13



I-Discover

Je mobilní stolní digitální lupa, která je určena jak pro zvětšení předmětů na krátkou
vzdálenost, tak i na větší. Díky pohyblivému rameni, na kterém je umístěna kamera,
můžeme docílit poměrně velké variability využití této lupy.

Specifikace:

Kamera 3v1: zrcadlové zobrazení, zvětšení na předměty v blízkosti a funkce přiblížení
vzdálených předmětů.

Displej: TFT 17“ – 22“

Barevné kontrasty: 10 modů

Snadná instalace

Zvětšení: 3x – 50x

ECO 1102 se zvětšením 28x - 50x

Lupa zvětšuje 28–50x

Jednoduchá obsluha

Ideální pomocník pro každý den

Napájení: pomocí adaptéru

Osvětlení pomocí LED diod

Digitální lupy

Kontaktní osoby: Jaroslav Kavan, tel.: +420 603 838 103, e-mail: kavan@sagitta-brno.cz
Jan Voráč, tel.: +420 543 223 345, e-mail: vorac@sagitta-brno.cz

www.sagitta-brno.cz, www.elupy.cz
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Speciální pomůcky

Nedioptrické pomůcky určené pro klienty

se závažným zrakovým hendikepem.

V této kapitole najdete pomůcky, jako

např.: čtecí zařízení, ultrazvukové brýle,

simulační brýle atd.

15Kontaktní osoby: Jaroslav Kavan, tel.: +420 603 838 103, e-mail: kavan@sagitta-brno.cz

Jan Voráč, tel.: +420 543 223 345, e-mail: vorac@sagitta-brno.cz

www.sagitta-brno.cz, www.elupy.cz



ReadEasy+ Basic

Tato pomůcka je určena pro každého, komu ke čtení nevyhovují optické pomůcky či
lupy. Díky svým rozměrům a váze se stává unikátní pomůckou pro každodenní práci.
ReadEasy+ je první přenosnou čtecí pomůckou na českém trhu, která může pracovat
nezávisle na počítači.
V této pomůcce je zabudován speciální systém, který umožňuje čtení jakéhokoliv textu
i novinových sloupků během několika málo sekund.
V kostce se dá říci, že tento výrobek je neocenitelnou každodenní pomůckou pro lidi se
závažným zrakovým hendikepem.

Technické specifikace:

Jazyk čtení: čeština, angličtina, němčina
Čas na čtení: cca 6 sekund
Rozlišení: 5 megapixelů
Hloubka ostrosti: 10 cm / 4 palce
Stopa: (W x D) 22 x 12 cm / 8,7 x 4,7 palce

Rozměry s kamerou složené: (Š x D x H)
22 x 12 x 26 cm / 8,7 x 4,7 x 10,2 palců

Rozměry fotoaparátu s rozšířenou: (Š x D x H)
22 x 26,5 x 42 cm / 8,7 x 10,4 x 16,5 palce

Hmotnost: 2.45 kg / 5,4 libry
Výkon: 110 až 240 voltů AC adaptér 12V DC - Celková délka kabelu 3 metry (10 stop)

ReadEasy+ Advance

Tato pomůcka je určena pro každého, komu ke čtení nevyhovují optické pomůcky či
lupy. Díky svým rozměrům a váze se stává unikátní pomůckou pro každodenní práci.
ReadEasy+ Advance je první přenosnou čtecí pomůckou na českém trhu, která může
pracovat nezávisle na počítači, ale s počítačem může být propojena díky přídavnému
panelu.
V této pomůcce je zabudován speciální systém, který umožňuje čtení jakéhokoliv textu
i novinových sloupků během několika málo sekund.

Technické specifikace:

Jazyk čtení: čeština, angličtina, němčina
Čas na čtení: cca 6 sekund
Rozlišení: 5 megapixelů
Hloubka ostrosti: 10 cm / 4 palce
Stopa: (W x D) 22 x 12 cm / 8,7 x 4,7 palce

Rozměry s kamerou složené: (Š x D x H)
22 x 12 x 26 cm / 8,7 x 4,7 x 10,2 palců

Rozměry fotoaparátu s rozšířenou: (Š x D x H)
22 x 26,5 x 42 cm / 8,7 x 10,4 x 16,5 palce

Hmotnost: 2.45 kg / 5,4 libry
Výkon: 110 až 240 voltů AC adaptér 12V DC - Celková délka kabelu 3 metry (10 stop)

Ukládání dokumentů: přibližně 100.000 stran
Multi-page snímání rychlostí: až 20 stran za minutu

Export formáty: Adobe PDF, obrázek (BMP, JPEG, PNG, TIFF), Microsoft Word (DOC,
DOCX), MP3, Open Document Format (ODF), prostý text (TXT), Rich Text Format (RTF).

Speciální pomůcky

Kontaktní osoby: Jaroslav Kavan, tel.: +420 603 838 103, e-mail: kavan@sagitta-brno.cz
Jan Voráč, tel.: +420 543 223 345, e-mail: vorac@sagitta-brno.cz

www.sagitta-brno.cz, www.elupy.cz
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Simulační brýle

Jedná se o pomůcku simulující následující zrakové vady:

Omezení zorného pole:

1. Úplná ztráta periferního vidění.
2. Ztráta poloviny zorného pole obou očí pravá.
3. Ztráta poloviny zorného pole obou očí levá.

Ztráta zrakové ostrosti:

4. Snížená zraková ostrost.
5. Snížená zraková ostrost v poměru 3/60 do 1/60. S takovýmto poměrem vidění je
člověk považován nevidomého.
6. Nezaostřený zrak při rozptylu a odraženém světle. Proměnlivá ostrost vidění.
7. Snížená zraková ostrost v poměru menším než 1/60.

Omezení zorného pole a ostrosti vidění:

8. Poškození sítnice způsobující ostrůvkovité vidění.
9. Ztráta binokulárního vidění – projekce světla pravého oka přibližně na 6/18 levého
oka.
10. Ostrá ztráta vidění zanechávající pouze citlivost na světlo.

Je nutno zdůraznit, že brýle mohou pouze poskytnout představu, co může zrakově
postižený vidět, a nejsou navrženy tak, aby poskytovaly obraz viděný určitým jedincem.
Mohou pomoci definovat obtíže, kterým jsou lidé s postižením zraku vystaveni.

Ultrazvukové brýle

Inteligentní brýle, které usnadní prostorovou orientaci a pomohou předejít úrazu horní
časti těla.
Specifikace
- 3.7V 600mAh Li-ion dobíjecí baterie
- Životnost baterie: jeden týden (10 hodin nepřetržitého provozu)
- Kompaktní nabíječka AC s možností USB
- Rychlé nabíjení za 2-3 hodiny
- On / Off spínač se zvukovou indikací stavu baterie
- Nastavitelná vibrace pomocí kolečka
- Hands free provoz
- Nastavitelné stranice
- Měkké ochranné pouzdro
- Detekční vzdálenost 0-3 metry
- 75 g
- 6.75" x 5.75" x 2"

Speciální pomůcky

Kontaktní osoby: Jaroslav Kavan, tel.: +420 603 838 103, e-mail: kavan@sagitta-brno.cz
Jan Voráč, tel.: +420 543 223 345, e-mail: vorac@sagitta-brno.cz

www.sagitta-brno.cz, www.elupy.cz
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Light Box

Světelný box

Úroveň 1:

Sada, určená pro děti od narození do 4 let, je vhodná k procvičování základních
vizuálních dovedností (pozornost, lokalizace a sledování objektů, úlohy koordinace oka
a ruky a začátek přiřazování a rozlišování pevných předmětů).

Úroveň 2:

Sada je určena pro děti 3-5 let, které již zvládly základní sadu a rozeznávají barvy
a základní tvary při práci s reálnými předměty.

Úroveň 3:

Sada je zaměřena na děti ve věku 4-6 a nalezneme v ní barevné černě obtažené
a obrysové obrázky, celkem asi 60 objektů z našeho okolí, dále karty s písmeny
a čísly.

Speciální pomůcky

Kontaktní osoby: Jaroslav Kavan, tel.: +420 603 838 103, e-mail: kavan@sagitta-brno.cz
Jan Voráč, tel.: +420 543 223 345, e-mail: vorac@sagitta-brno.cz

www.sagitta-brno.cz, www.elupy.cz
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ECO PROGRAM

19Kontaktní osoby: Jaroslav Kavan, tel.: +420 603 838 103, e-mail: kavan@sagitta-brno.cz

Jan Voráč, tel.: +420 543 223 345, e-mail: vorac@sagitta-brno.cz

www.sagitta-brno.cz, www.elupy.cz

Myšlenkou této řady je nabídnout

klientům alternativní lupový

program za příznivé ceny.

Eco program je určený pro klienty, kteří potřebují lupu na přechodnou dobu

nebo jen pro krátkodobou práci. Lupy této řady jsou velice kvalitní, i když

nejsou značkové.



Kapesní lupy s osvětlením

ECO6714 Lupa ECO kapesní s osvětlením 35 mm 8x

ECO6715 Lupa ECO kapesní s osvětlením 35 mm 10x

ECO6716 Lupa ECO kapesní s osvětlením 30 mm 12x

ECO6717 Lupa ECO kapesní s osvětlením 30 mm 14x

Tato lupa je vítanou pomůckou pro lidi se zrakovým hendikepem už jen pro své velké zvětšení a osvětlení napájené pomocí dvou AA
baterií (klasické baterie). Každopádně si tato lupa najde určitě své uplatnění i pro každodenní využití nebo pro hoby . Lupa má čočku
s antireflexní úpravou.

Příložní polokoule ECO

ECO6910 Lupa ECO příložní polokoule 95 mm 3,5x

ECO6911 Lupa ECO příložní polokoule 80 mm 4x

ECO6912 Lupa ECO příložní polokoule 65 mm 4x

ECO6913 Lupa ECO čtenářská bifokální 100 x 50 mm 4x

Lupa asf. příložní polokoule je překvapivě dobrou pomůckou nejenom pro zvýraznění a zvětšení textu, ale především svými
optickými vlastnostmi dokáže nahradit jinak velmi drahé negatoscopy určené pro rozbor rentgenových snímků. Je určena taktéž ke
čtení map a velmi drobných tisků. Lupa koncentruje světlo z okolí a tím zvýrazňuje kontrast a osvětlení sledovaného textu. Je
vyrobena z tvrzeného plastu o velmi nízké hmotnosti.

Lupy ECO - RED

ECO6721 Lupa ECO kapesní RED 35 mm 4x

ECO6722 Lupa ECO kapesní RED 35 mm 6x

ECO6723 Lupa ECO kapesní RED 35 mm 8x

ECO6724 Lupa ECO kapesní RED 35 mm 10x

Tyto lupy patří k nejprodávanějším lupám. Jsou oblíbené jak pro své praktické provedení, tak i pro velké rozpětí zvětšení. Tato lupa
má vyklápěcí čočku, což minimalizuje možnost jejího znehodnocení.

Hoby program

Kontaktní osoby: Jaroslav Kavan, tel.: +420 603 838 103, e-mail: kavan@sagitta-brno.cz
Jan Voráč, tel.: +420 543 223 345, e-mail: vorac@sagitta-brno.cz

www.sagitta-brno.cz, www.elupy.cz
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Příložní obdélníková lupa ECO

WV251010 Lupa ECO příložní obdélníková 90 x 40 mm 4,25x

Obdélníková příložní lupa se stojánkem je ideální pomůckou pro čtení drobných textů.

Kapesní lupa ECO

ECO6501 Lupa ECO kapesní plastik 20 mm 10x

Tato vyklápěcí lupa je ideální zejména pro zlatníky na detailní kontrolu nebo pro mineralogy. Lupa má
zvětšení 10x a její tělo je vyrobeno z kovu.

ECO6763 Lupa ECO kapesní BLACK 40 x 30 mm 3,5x

Vyklápěcí lupa o rozměrech 40 x 30 cm a zvětšením 3,5x

Čtenářské lupy ECO

ECO6741 Lupa ECO čtenářská 100 x 50 mm 2x

Klasická obdélníková lupa o velikosti čočky 100 x 50 mm a zvětšení 2x

ECO6742 Lupa ECO čtenářská 100 mm 2x

ECO6743 Lupa ECO čtenářská 80 mm 2,5x / 5x

ECO6744 Lupa ECO čtenářská 60 mm 3x

ECO6745 Lupa ECO čtenářská 50 mm 4x

Tato lupa je vyráběna v klasickém plastovém provedení a její předností je lehkost a odolnost.

Hoby program

Kontaktní osoby: Jaroslav Kavan, tel.: +420 603 838 103, e-mail: kavan@sagitta-brno.cz
Jan Voráč, tel.: +420 543 223 345, e-mail: vorac@sagitta-brno.cz

www.sagitta-brno.cz, www.elupy.cz

21



Skládací kapesní lupa ECO

ECO64-9528 Lupa ECO kapesní skládací 35 mm 3,5x

Zasouvací lupa je v hodná pro práci mimo domov. Díky zavírací možnosti uzavření čočky se snižuje
možnost poškození lupy.

Čtenářská lupa COIL - ORO

C5285/03 Coil lupa čtenářská obyčejná ORO 3,4x

Tato příložní asférická lupa je oblíbenou pomůckou pro svou kvalitní čočku a příznivou cenu.

Lupy ECO s podstavcem

ECO6755 Lupa ECO fotolab. 50 mm 6x

ECO6756 Lupa ECO fotolab. 35 mm 8x

ECO6757 Lupa ECO fotolab. 35 mm 10x

ECO6759 Lupa ECO fotolab. 30 mm 14x

ECO6758 Lupa ECO fotolab. 30 mm 12x

Tato lupa je ideální pomůckou především pro sběratele různých drobných předmětů, jako např. pro mineralogy, filatelisty,
numismatiky atd.

Bifokální lupy ECO

ECO6731 Lupa ECO bifokální 90 mm 2x / 4x

ECO6732 Lupa ECO bifokální 84 mm 2,5x / 5x

ECO6733 Lupa ECO bifokální 70 mm 3x / 6x

ECO6734 Lupa ECO bifokální 60 mm 3,5x / 7x

ECO6735 Lupa ECO bifokální 50 mm 4x / 8x

Tato lupa je vyráběna v klasickém kovovém provedení.

Hoby program

Kontaktní osoby: Jaroslav Kavan, tel.: +420 603 838 103, e-mail: kavan@sagitta-brno.cz
Jan Voráč, tel.: +420 543 223 345, e-mail: vorac@sagitta-brno.cz

www.sagitta-brno.cz, www.elupy.cz
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Bifokální lupy ECO

C5464 Příložní lupa

ECO60-9543 Lupa příložní bifo

Tvarovatelná stojanová lupa

Luxo
8125-01

Stojanová lupa tvarovatelná 1,7x

Materiál: kov + čočka z tvrzeného plastu

Čtenářská lupa

C5820 Coil lupa čtenářská závěsná na krk 1,7x

Lupa C5820 je vhodná pro všechny ruční práce, kde je potřeba mít volné ruce, jako při pletení
a vyšívání. Čočka této lupy je asférická, což umožňuje vidět v celé délce lupy ostře a jasně. Vyrobena
je z kvalitního polykarbonátu o velikosti 125 x 85 mm.

Zasouvací lupa

C6261 Coil lupa kapesní zasouvací, různé barvy 3x

Zasouvací lupa COIL je vyrobena z kvalitních tvrzených plastů a speciálního optického materiálu.
Čočka je asférická, což umožňuje skoro dokonalé zobrazení zvětšeného objektu. Lupa je určena pro
každodenní použití. Diky zasouvací čočce je snížena možnost poškrábání čočky.

Školní přírodovědecká lupa

C5837/01 Coil lupa školní přírodovědecká velká 5x

Tato lupa je ideální pomůckou pro školy, ale i pro mladé vědce. Jedná se o "kelímek", v jehož víku je
umístěna kvalitní čočka od společnosti COIL se zvětšením 5x. Ve spodní časti naleznete měřítko. Lupa
je ideální pro pozorování různého hmyzu a drobných předmětů.

Hoby program

Kontaktní osoby: Jaroslav Kavan, tel.: +420 603 838 103, e-mail: kavan@sagitta-brno.cz
Jan Voráč, tel.: +420 543 223 345, e-mail: vorac@sagitta-brno.cz
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LESA lupy

L1400.14 LESA lupa Fresnelova listová 51 x 83 mm 2x

Ideální pomůcka pro každodenní práci. Tato lupa má velikost platební karty, a proto může být stále
s Vámi třeba v peněžence, náprsní kapse, prostě kdekoliv.

L1402.21 LESA lupa Fresnelova listová 210 x 275 mm 2x / 4x

Tato lupa slouží ke krátkodobému zvětšování větších předmětů, jako například textů ve formátu A4
a podobně.

L0402.10 Lesa textilní lupa 9x

L0402.20 Lesa textilní lupa 8x

Textilní lupa je určena nejen pro textilní průmysl na kontrolu vazby, ale své uplatnění nalezne
i v polygrafickém průmyslu, policii či u filatelistů.

Další lupy

ECO63-9552 Lupa ECO zasouvací plast

C5855 Coil lupa čtenářská stojanová v rámu

Lupová zrcadla s přísavkami

WV259969 Lupové zrcadlo 1 přísavka 5x

WV259970 Lupové zrcadlo 3 přísavky 5x

WV259972 Lupové zrcadlo 3 přísavky 7x

Lupové zrcadlo nalezne své uplatnění nejen v kosmetických salonech, ale díky svému zvětšení je
vhodné i pro lidi se zrakovým hendikepem, kterým může pomoci např. při holení, kosmetice atd.
Zrcadlo je vyrobeno z kvalitních materiálů. Již na první pohled do zrcadla si všimnete, že se vidíte
zvětšeně a ostře ve všech částech lupy. Zrcadlo je možno připevnit díky speciálním přísavkám téměř
na jakýkoliv hladký povrch, např. na kachličky, koupelnové zrcadlo apod.

Hoby program

Kontaktní osoby: Jaroslav Kavan, tel.: +420 603 838 103, e-mail: kavan@sagitta-brno.cz
Jan Voráč, tel.: +420 543 223 345, e-mail: vorac@sagitta-brno.cz
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Hlavové lupy a dalekohledové brýle
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Hlavové lupy a dalekohledové brýle jsou profesionální pomůcky pro každého,

kdo potřebuje mít při práci optickou pomůcku i volné ruce.

V našem sortimentu naleznete optické pomůcky od předních světových firem.



Hlavové lupy

WV259551 Hlavová lupa MegaView EASIFIT 2x, 2.5x, 3x

MV Easifit je pohodlná, snadno použitelná lupa, vyrobená z pevného, avšak velmi
lehkého plastu.
Na hlavu se upevňuje pomocí plastového pásku, na jehož konci je suchý zip.
Navržena byla pro práci, při které je důležitá snadná manipulace, volné ruce a dlouhé
pole vidění.
Specifikace:
Výměnné otočné čočky o zvětšení 2x / 2,5x / 3x.
Dlouhé pole viditelnosti.
Nechává obě ruce volné.
Extrémně lehká váha / 90g /.
Čočky mohou překrývat brýle.
Jednotlivé zvětšení čoček je rozlišeno jemným zabarvením:
2x - modrá - 30 cm / ohnisková vzdálenost /.
2.5x - zelená - 25 cm.
3x - čirá - 15 cm.
Čočky jsou vyrobeny z tvrzeného plastu - akrylátu o velikosti 5 cm x 10 cm a jsou
uloženy v koženém pouzdře.
Přiobjednat lze čočku se zvětšením 1,7x / není součástí /.
Ze zdravotního hlediska je HL vhodná pro lidi s onemocněním typu:
astigmatismus, presbyopie, makulární degenerace, refrakční vady.

Použití:
Všude tam, kde potřebuje zákazník používat k precizní práci obě ruce a vidět velkou
pracovní plochu, tzn. pro stomatology, zubní techniky, oftalmology, chirurgy,
kosmetičky, hodináře, zlatníky, botaniky, elektrotechniky, umělecké rytce, grafiky,
modeláře aj.

WV259555 Hlavová lupa MegaView Pro s 3 LED s osvětlením 2x, 2.5x, 3x

Je pohodlná, snadno použitelná lupa, vyrobená z pevného, avšak velmi lehkého plastu.
Hlava je doplněna bodovým světlem s třemi LED diodami.
Bodové světlo lze vertikálně nastavit do požadovaného směru.
Zdroj: 3x 1,5V “AAA“ baterie, které jsou součástí balení.
Lupa byla navržena pro práci, při které je důležitá snadná manipulace, volné ruce
a dlouhé pole vidění.

Specifikace:
Výměnné otočné čočky o zvětšení 2x, 2,5x, 3x + monokulár 4x zvětšující.
Dlouhé pole viditelnosti.
Nechává obě ruce volné.
Extrémně lehká váha 65g.
Čočky mohou překrývat brýle .
Jednotlivé zvětšení čoček je rozděleno jemným zbarvením:
2x – modrá …….. 30 cm (ohnisková vzdálenost)
2,5x – zelená …. 25 cm
3x – čirá …………. 15 cm
Čočky lze zasunout do plastového štítku 2x za sebou, můžeme tak kombinovat zvětšení.
Čočky jsou vyrobeny z tvrzeného akrylátu o velikosti 5 x 10 cm.
Ke každé čočce je dodáván speciální kožený obal.
Z lékařského hlediska jsou hlavové lupy vhodné pro lidi s onemocněním typu:
astigmatismus, presbyopie, makulární degenerace, refrakční vady.

Použití:
Všude tam, kde potřebuje zákazník používat k precizní práci obě ruce a vidět velkou
pracovní plochu, tzn. pro stomatology, zubní techniky, oftalmology, chirurgy,
kosmetičky, hodináře, zlatníky, botaniky, elektrotechniky, umělecké rytce, grafiky,
modeláře aj.

Hlavové lupy + dalekohledové brýle
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Hlavové lupy

C2035/II Hlavová lupa 2,2x, 3,3x

Hlavová lupa C2035/II je jednoduchá, pohodlná, snadno použitelná lupa z lehkého
plastu.
Slouží pro zvětšení pozorovaných předmětů a objektů.
Hlavová lupa se upevňuje na hlavu pomocí plastového pásku, na jehož konci je suchý
zip. Je určena pro práci, při které uživatel potřebuje volné obě ruce a musí sledovat
velkou pracovní plochu, tj. pro stomatology, zubní laboranty, oftalmology, chirurgy,
hodináře, kosmetičky, zlatníky, včelaře, botaniky, elektrotechniky, grafiky, umělecké
rytce, modeláře..
Základními prvky lupy C2035/II jsou:
Pevná čočka o zvětšení 2,2x (přibližně 4,8 dioptrií) -přídavná otočná čočka – umožňuje
zvětšení 3,3x (přibližně 9,2 dioptrií).
Pracujete-li se základní pevnou čočkou, můžete sledovat předměty ze vzdálenosti asi
30 cm.
Použijete-li přídavnou čočku, budete moci sledovat předměty s větším zvětšením, ale
z menší vzdálenosti cca 15 cm.
Hlavními znaky lupy C2035/II jsou: - široké pole viditelnosti, velice lehká váha (pouze
100 g).
Štít z tmavého plastu nad čočkami sloužící k ochraně před světlem, lupa může být
použita při současném nasazení dioptrických brýlí.

C2035/IV Hlavová lupa s 3 LED osvětlením 1, 1,5, 2, 2,5x

Specifikace:
Binokulární hlavová lupa s dlouhým polem vidění opatřená bodovým světlem.
U této lupy je možno obměnit binokulární čočku se základním zvětšením 1,0x čočkou
1,5x/2,0x/2,5x.
Bodové světlo lze nastavit do požadovaného směru díky kloubovému úchytu, a to
vertikálně či horizontálně.

Použití :
Kosmetičky, zlatníci, hodináři, stomatologové, zubní technici, modeláři aj.

Baterie : AAA 1,5 V (3 ks) životnost LED diod : až 50.000 hodin

Ohnisková vzdálenost:
1,0x 580 - 650 mm
1,5x 250 - 380 mm
2,0x 150 - 220 mm
2,5x 100 - 150 mm

Lupové předvěsy

L0821-20 Lesa předvěs s brýlovou předsádkou 2x

L0821-25 Lesa předvěs s brýlovou předsádkou 2,5x

L0821-30 Lesa předvěs s brýlovou předsádkou 3x

Binokulární lupový předvěs velmi lehké konstrukce s dlouhým polem vidění opatřený dvěma čočkami vyrobenými z tvrzeného plastu
(polyakrylát) s dvojitým ochranným filmem (makralon, polykarbon) odolnými vůči oděru.
Součástí lupového předvěsu je brýlová předsádka umožňující pohled bez nutnosti nošení brýlí.

Hlavové lupy + dalekohledové brýle

Kontaktní osoby: Jaroslav Kavan, tel.: +420 603 838 103, e-mail: kavan@sagitta-brno.cz
Jan Voráč, tel.: +420 543 223 345, e-mail: vorac@sagitta-brno.cz
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Lupové předvěsy

L0820-20 Lesa předvěs s klipem 2x

L0820-25 Lesa předvěs s klipem 2,5x

L0820-30 Lesa předvěs s klipem 3x

Binokulární lupový předvěs velmi lehké konstrukce s dlouhým polem vidění opatřený dvěma čočkami vytvrzeného plastu
(polyakrylát) s dvojitým ochranným filmem (makralon, polykarbon) odolnými vůči oděru.
Součástí lupového předvěsu je klips umožňující šetrné uchycení na brýle.

Galilei Deluxe Edition - NOVINKA

BG02.250 Binokulární systém Galilei S, M, L, XL 2,5x

BG02.300 Binokulární systém Galilei S, M, L, XL 3x

BG02.400 Binokulární systém Galilei S, M, L, XL 4x

BG02.500 Binokulární systém Galilei S, M, L, XL 5x

BG02.600 Binokulární systém Galilei S, M, L, XL 6x

BG02.700 Binokulární systém Galilei S, M, L, XL 7x

BG02.800 Binokulární systém Galilei S, M, L, XL 8x

Jedná se o brýlové obruby (originál v sadě), na kterých jsou na nosníku upevněny malé dalekohledy (monokuláry). U tohoto modelu
si lze zvolit pracovní vzdálenost S -370 mm, M - 420 mm, L - 470 mm, XL - 500 mm. Na tuto pracovní vzdálenost jsou brýle
nastaveny na stálo, proto je nutné si nejprve rozmyslet, jak daleko potřebuje klient být od zvětšovaného objektu. Pro představu
z praxe víme, že např. zubaři nejčastěji používají zvětšení 2,5x na S - 370, maximálně M - 420 mm. Tyto brýle nejčastěji využívají:
zubaři, zubní technici, chirurgové, modeláři, elektrikáři atd.

BG03.250 Binokulární systém Galilei Deluxe Edition S, M, L, XL 2,5x

BG03.300 Binokulární systém Galilei Deluxe Edition S, M, L, XL 3,0x

BG03.350 Binokulární systém Galilei Deluxe Edition S, M, L, XL 3,5x

Jedná se o brýlové obruby od společnosti LESA (originál v sadě), na kterých jsou na nosníku upevněny malé dalekohledy
(monokuláry). U tohoto modelu si lze zvolit pracovní vzdálenost S -370 mm, M - 420 mm, L - 470 mm, XL - 500 mm. Na tuto pracovní
vzdálenost jsou brýle nastaveny na stálo, proto je nutné si nejprve rozmyslet, jak daleko potřebuje klient být od zvětšovaného
objektu. Pro představu z praxe víme, že např. zubaři nejčastěji používají zvětšení 2,5x na S - 370, maximálně M - 420 mm. Tyto brýle
nejčastěji využívají: zubaři, zubní technici, chirurgové, modeláři, elektrikáři atd.

Hlavové lupy + dalekohledové brýle

Kontaktní osoby: Jaroslav Kavan, tel.: +420 603 838 103, e-mail: kavan@sagitta-brno.cz
Jan Voráč, tel.: +420 543 223 345, e-mail: vorac@sagitta-brno.cz

www.sagitta-brno.cz, www.elupy.cz

28



Speciální brýlová obruba Galilei

Nosic ND Speciální brýlová obruba Galilei

Galilei Deluxe Edition - NOVINKA

BG10.250 Binokulární systém Galilei Deluxe Edition S, M, L, XL s osvětlením 2,5x

BG10.300 Binokulární systém Galilei Deluxe Edition S, M, L, XL s osvětlením 3,0x

BG10.350 Binokulární systém Galilei Deluxe Edition S, M, L, XL s osvětlením 3,5x

Binokulární systém Galilei je oblíbenou pomůckou pro profesionální práci všude tam, kde je potřeba kvalitní nasvícení a zvětšení.
Tento model má pracovní vzdálenost S -370 mm, M - 420 mm, L - 470 mm, XL - 500 mm. Na tuto pracovní vzdálenost jsou brýle
nastaveny na stálo, proto je nutné si nejprve rozmyslet, jak daleko potřebuje klient být od zvětšovaného objektu. Dále je zde přidáno
speciální LED osvětlení o výkonu 25 000 luxů a životnosti 20 000 hodin.

Doplňky

BG10.00 Samostatné světlo Galilei Deluxe Edition

Profesionální hlavové LED osvětlení o výkonu 25 000 luxů a životností 20 000 hodin.

BG10.Batery Samostatné baterie Galilei Deluxe Edition

Náhradní baterie k binokulárním brýlím s LED osvětlením.

Hlavové lupy + dalekohledové brýle
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Lupové brýle COIL

90227 C4090 Coil dalekohledové brýle zabarvené 2x

Tato pomůcka je určena pro použití mimo domácnost na sledování vzdálených předmětů. Čočky jsou
asférické, vyrobené ze speciálního optického polykarbonátu a jsou lehce kouřově zabarveny.

90227 C4090/02 Coil dalekohledové brýle obyčejné 2x

Tato pomůcka je ideální pro sledování vzdálených předmětů v domácím prostředí, jako například
televize.

C4090/03 Coil brýle binokulární na blízko 1,5x

Binokulární brýle pro čtení drobných textů.

Monokuláry Specwell

91400 M0820 Monokulár s předsádkou Specwell 8 x 20

91401 M0830 Monokulár s předsádkou Specwell 8 x 30

91402 M1030 Monokulár s předsádkou Specwell 10 x 30

M1020 Monokulár s předsádkou Specwell 10 x 20

M2202P Předsádka Specwell pro 20mm monokuláry

Specwelly-monokuláry jsou znamenitou kompenzační pomůckou jak pro profesionální účely, jako např. pro policii, armádu, myslivost,
tak i pro slabozraké lidi. Tyto dalekohledy jsou vyrobeny z kvalitního kovu a je v nich použita minerální optika pro co možná
nejkvalitnější přiblížení. Monokulár dodáváme v praktickém balení společně s předsádkou, která umožňuje upravit přiblížení na
zvětšení drobných předmětů. Tento model dalekohledu pro Vás objednáváme od japonského výrobce, což zaručuje jeho kvalitu.

Hlavové lupy + dalekohledové brýle
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Profesionální ramenové lupy
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Lupy Luxo a Daylight s osvětlením jsou výborné nástroje s širokým uplatněním

v oblasti průmyslu, medicíny, kosmetiky a jsou též ideální pomůckou pro osoby

s poškozeným zrakem.

Poskytují velmi dobré zvětšení a osvětlení, nabízeny jsou s kruhovými nebo

s velkými obdélníkovými čočkami, které umožňují dostatečný prostor pro vidění

oběma očima.

Samozřejmostí je také možnost výběru primárních a přídavných čoček, které lze

velmi jednoduše obměňovat.



Stojanové lupy Daylight

E22020-01 Daylight Ultraslim 1,75x

Tato lupa má speciální klouby sloužící k usnadnění manipulace.
Je vybavena velmi tenkou čočkou (nízká hmotnost) s nadstandardním průměrem 17,5 cm
Obsahuje kruhové osvětlení (zářivka 28W).
Možnost dokoupení přídavných čoček ( 5D, 8D a 12D ).

Technické údaje:
Velikost 95 cm
Zářivka 28 W
Průměr čočky 17,5 cm
Lupa má zvětšení 1,75x 3D

Použití:
Je zvláště vhodná pro použití nejen v poliklinikách či nemocnicích,
ale také ve školách, laboratořích, kosmetických salonech a také pro uživatele, zabývající se různými
koníčky atd.

Přídavné čočky k lupám Daylight Deluxe

D61001 Daylight přídavná čočka 2,25x

D61002 Daylight přídavná čočka 3x

E61007 Daylight přídavná čočka 4x

Stojanové lupy Daylight Slimeline

E22030 Daylight Slimeline 1,75x

Jedná se o stolní ramenovou lupu, která v sadě obsahuje 2 velké čočky (1,7x a 2,2x). Díky tomu, že
lupa má v sobě osvětlení s bílým světlem, dá se říci, že se jedná o ideální pomůcku pro kosmetické
salony.

Stojanové lupy
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Stojanové lupy Daylight

D91101 Daylight stojánková lupa Flexi mini-clip 2,5x

Malé flexibilní lupy na rameni s úchytem nebo stolním podstavcem.

Stojanové lupy LUXO

Luxo lupy s osvětlením jsou výborné nástroje s širokým uplatněním v oblasti průmyslu, medicíny, kosmetiky a jsou též ideální
pomůckou pro osoby s poškozeným zrakem. Poskytují velmi dobré zvětšení a osvětlení, nabízeny jsou s kruhovými nebo s velkými
obdélníkovými čočkami, které umožňují dostatečný prostor pro vidění oběma očima. Samozřejmostí je také možnost výběru
primárních a přídavných čoček, které lze velmi jednoduše obměňovat.

Luxo 8321-27-2B Wave ESD širokoúhlá lupa 950 mm 1,85x

Speciální nátěr proti statické elektřině ESD

Luxo 056-10 Wave + Medical širokoúhlá lupa 950 mm s ochranou napětí 1,85x

Speciální protibakteriální nátěr MEDICAL

Luxo 8315-27-2 Wave + širokoúhlá lupa 950 mm bílá 1,85x

Luxo 8315-27-2G Wave + širokoúhlá lupa 950 mm šedá 1,85x

Popis:
Vysoce přesně vybroušené sklo zabraňující jakémukoli zkreslení, velká plocha čočky.
Pomocí kloubního systému hlavice a velmi lehké manipulace se dostane do jakékoliv polohy.
Pro detail lze použít přídavné zvětšovací čočky - celkem až 13,5 d (maximální tedy je zvětšení 4,4x)
(Přídavné čočky se prodávají samostatně).
Lupa je vybavena dvěma bočními zářivkami, které mohou svítit každá samostatně.
Technické údaje:
Lupa 3,5 d (zvětšení 1,85x), speciálně vybroušené sklo 17,1 x 11,4
Světlo 2 x 7 W zářivky
Čočky 4 d, 8 d, 10 d (d=dioptrie) , což je zvětšení : 2x, 3x a 3,5x

Luxo 140-00 Přídavná čočka (sklo) Wave+ 2x

Luxo 130-00 Přídavná čočka (sklo) Wave+ 3x

Luxo 120-00 Přídavná čočka (sklo) Wave+ 3,5x

Přídavná čočka ke všem modelům lup Luxo Wave+

Stojanové lupy
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Stojanové lupy LUXO

Luxo lupy s osvětlením jsou výborné nástroje s širokým uplatněním v oblasti průmyslu, medicíny, kosmetiky a jsou též ideální
pomůckou pro osoby s poškozeným zrakem. Poskytují velmi dobré zvětšení a osvětlení, nabízeny jsou s kruhovými nebo s velkými
obdélníkovými čočkami, které umožňují dostatečný prostor pro vidění oběma očima. Samozřejmostí je také možnost výběru
primárních a přídavných čoček, které lze velmi jednoduše obměňovat.

Luxo 211-10 Magnifique II (bílá) 1,75x

Luxo 211-35 Magnifique II (šedá) 1,75x

Luxo 212-10 Magnifique II (bílá) 2x

Luxo 212-35 Magnifique II (šedá) 2x

Luxo 222-10 Magnifique II (bílá) 2,5x

Luxo 222-35 Magnifique II (šedá) 2,5x

Popis:
Lupa s úzkou hranou pro současné pozorování reálného obrazu, s výměnnými čočkami
1,75x / 2,0x / 2,5x (lze jednotlivě přiobjednat).
Velikost akrylové čočky: 175 x 108 mm (největší na evropském trhu).
Osvětlení: 11 W
Délka ramene: 1040 mm
Úzká spodní hrana umožňuje nepřetržité sledování předmětu lupou i bez lupy.
Možnost přídavných čoček.
Magnifique II má jako první v sérii zabudovaný předřadník, zajišťující okamžitý start bez
blikání světla.

Luxo 019-01 Vyměnitelná čočka z tvrzeného plastu Magnifique II 1,75x

Luxo 020-31 Vyměnitelná čočka z tvrzeného plastu Magnifique II 2x

Luxo 021-61 Vyměnitelná čočka z tvrzeného plastu Magnifique II 2,5x

Přídavná čočka k lupě Luxo Magnifique II

Luxo 028-10 LMF 101 lupa s kruhovým osvětlením (bílá) 1,75x

Luxo 028-35 LMF 101 lupa s kruhovým osvětlením (šedá) 1,75x

Tato lampa se zvětšovacím sklem vyniká velkým výkonem kruhové zářivky,
na kterou je možno nasadit mléčný kryt sloužící k rozptýlení světla.
Ve volitelném příslušenství má umělohmotný kryt čočky, zabraňující poškrábání
skla a náhodnému zapálení předmětů při průchodu slunečních paprsků čočkou.
Je zde možnost dokoupit přídavné čočky, a to 4D a 8D, což je zvětšení 2x a 3x
Je významným pomocníkem ve zdravotnictví, ale také v mnoha jiných odvětvích lidské činnosti.
Technické údaje:
Lupa: skleněná čočka 3d o průměru 12,5 cm
Světlo: 22W kruhová zářivka
Čočky: 4 d, 8 d , což je zvětšení 2x a 3x.

Luxo 081-00 Přídavná čočka LFM 101 (sklo) 2x

Luxo 091-00 Přídavná čočka LFM 101 (sklo) 3x

Přídavná čočka k lupám LFM 101

Stojanové lupy
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Stojanové lupy LUXO

Luxo lupy s osvětlením jsou výborné nástroje s širokým uplatněním v oblasti průmyslu, medicíny, kosmetiky a jsou též ideální
pomůckou pro osoby s poškozeným zrakem. Poskytují velmi dobré zvětšení a osvětlení, nabízeny jsou s kruhovými nebo s velkými
obdélníkovými čočkami, které umožňují dostatečný prostor pro vidění oběma očima. Samozřejmostí je také možnost výběru
primárních a přídavných čoček, které lze velmi jednoduše obměňovat.

Luxo 122-1 Circus stojanová lupa (bílo-modrá) 1,85x

Luxo 8330-122-2 Circus stojanová lupa (bílo-šedá) 1,85x

Popis:
Tato lupa má velmi jednoduchou obsluhu a stylový moderní vzhled.
Pomocí kloubního systému hlavice a velmi lehké manipulace se dostane do jakékoliv polohy.
Používá moderní způsob osvětlení pomocí žárovky na vysokém kmitočtu,
což prodlužuje její životnost a zároveň zdokonaluje kvalitu světla.
V horní části má umístěn kryt sloužící k ochraně před poškrábáním a případným kontaktem
s přímým slunečním zářením.
Kompletní lupa s tvrzenou skleněnou čočkou 3,5D, AH svěrka na stůl, ochranné víko, rameno 100 cm,
kruhová zářivka 1 x 22 W
Skleněná (přídavná) čočka 4 D
Skleněná (přídavná) čočka 6 D
Mléčný kryt zářivky proti oslnění

Doplňky ke stojanovým lupám LUXO

Luxo 002-10 Stolní držák AH k Luxo lupě (bílý)

Luxo 002-35 Stolní držák AH k Luxo lupě (sv. šedý)

Luxo 9990-028-1 Podstavec na kolečkách

Luxo 023-1 Konzola BP 130 SP k Luxo lupě pro uchycení na zeď

Stojanové lupy
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Ochranné brýle
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Naše firma nabízí mimo jiné  kvalitní ochranné brýle, a to jak pro sportovní, tak

i průmyslové využití.

V nabídce naleznete ochranné brýle vyrobené z kvalitních materiálů od předních

výrobců.

Brýle se dají použít nejen v práci, ale i ve volných chvílích na kole,  zahradě,

v garáži, při airsoftu nebo dílně.



Ochranné brýle

ECO 9210 105 Alligator

ECO 9210 625 Alligator outdoor

ECO 2010 RX - Clipin

ECO 90996 Ochranné brýle LIGHT

GH 203 Ochranné brýle DIOPTRICKÉ KOV

Eagle Ochranné brýle EAGLE

Plastové ochranné pracovní brýle Eagle s možností zábrusu dioptrických zorníků. Brýle
mají nastavitelný sklon a délku stranic podle potřeb nositele. Konce stranic jsou
vybaveny otočnými fixačními částmi, které zabraňují sklouzávání brýlí při pohybu hlavy.

ECO 9390105 Ochranné brýle EXOR

ECO 9390006 Ochranné brýle EXOR

Plastové nedioptrické brýle. BI-asférické DESIGN zorníky - přináší vysoký komfort při
práci, rychlou a bezproblémovou adaptaci. Tato úprava eliminuje deformaci obrazu
téměř v celé ploše zorného pole. Nastavitelný sklon a délka stranic. Nově vyvinutá
antifog Plus úprava spolu s UV filtrem přináší ještě větší užitek při zachování odolnosti
proti poškrábání + u modelu ECO 9390006 speciální úpravou proti zamlžení
a statickému napětí.

ECO 9395105 Ochranné brýle TERMINÁTOR PLUS černo-tyrkysová

ECO 9396105 Ochranné brýle TERMINÁTOR PLUS stříbrno-oranžová

ECO 9380 Ochranné brýle TERMINÁTOR PLUS outdoor - černá

ECO 9381 Ochranné brýle TERMINÁTOR PLUS outdoor - modrá

ECO 9382 Ochranné brýle TERMINÁTOR PLUS outdoor - šedá

ECO 9383 Ochranné brýle TERMINÁTOR PLUS outdoor - oranžová

ECO 9384 Ochranné brýle TERMINÁTOR PLUS outdoor - červená

Plastové sluneční nedioptrické ochranné brýle. Ultramoderní sportovní design. Vysoký
komfort při nošení díky dokonalému „padnutí“ na obličej. Nastavitelné stranice. Měkký
nastavitelný nosník. Dobře těsnící po celém obvodu. Možnost pro kombinaci
s dioptrickým klipem Terminátor CLIPINO. Antiscratch, tvrzená vrstva snižující riziko
poškrábání povrchu.

ECO 2015 Terminátor clipon

Kovový klip pro zabroušení dioptrických zorníků. Snadná a rychlá manipulace.
Kompatibilní se všemi modely Terminátor.

Ochranné brýle
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ECO 93820 Terminátor orange UV 400

Plastové nedioptrické brýle určené pro práci s UV zářením. Zvláště nebezpečné pro náš
zrak je UV záření v rozsahu 400 - 490 nm, tzv. modré světelné záření. Velké dávky při
nechráněném styku se zrakem mohou být příčinou nevratného poškození sítnice. Nový
UV 400 + modrý blocker cíleně filtruje modré záření a UV záření. Optimálně chrání oči
a k tomu působí kontrastně, čímž předchází únavě očí. Velmi doporučené do oblasti
medicíny a pro zpracovávání materiálů tvrzených UV zářením.

ECO 9020155 Ochranné brýle FLEXOR

Plastové nedioptrické brýle. Sportovní bezrámová konstrukce. Extrémně flexibilní
stranice s výborným přilnutím a fixací s téměř nulovým tlakem při nošení na hlavě.
Konstrukce brýlí je extrémně ohebná jako pružina, dobře sedne na každý typ hlavy.
Měkký nosník, příjemné měkké stranice s jemným přilnutím. Vrstva snižující zamlžování
čočky.

ECO 9020 625 E Ochranné brýle FLEXOR - outdoor modré - šedý filtr

ECO 9021 120 E Ochranné brýle FLEXOR - outdoor černé - oranžový filtr

ECO 9021 125 E Ochranné brýle FLEXOR - outdoor modré - žlutý filtr

Plastové sluneční nedioptrické brýle. Sportovní bezrámová konstrukce. Extrémně
flexibilní stranice s výborným přilnutím a fixací s téměř nulovým tlakem při nošení na
hlavě. Měkký nosník, příjemné měkké stranice s jemným přilnutím. Ultralehké.

ECO 9360105 Ochranné brýle NESTOR

ECO 9360105S Ochranné brýle NESTOR Small

Plastové nedioptrické brýle. Ultralehké, velmi pružné, hmotnost 23 g. Antiscratch,
tvrzená vrstva snižující riziko poškrábání povrchu.

ECO 9060 132 Ochranné brýle Raptor Welding - Filtr 2

ECO 9060 133 Ochranné brýle Raptor Welding - Filtr 3

ECO 9060 135 Ochranné brýle Raptor Welding - Filtr 5

Plastové nedioptrické brýle určené pro svařování. Jednoduše dobrý výhled. Dostačující
ovinutí a přiléhavost zorníků brýlí kolem očí a hlavy přináší bezpečnost a vysoký
komfort při nošení. Výborné periferní vidění díky dostatečně velkému zorníku.
Obloukový design eliminuje tunelový efekt a umožňuje obsáhnout velké zorné pole
pracovního okolí. Antiscratch, tvrzená vrstva snižující riziko poškrábání povrchu,
ultralehké 24 g.

Ochranné brýle

Kontaktní osoby: Jaroslav Kavan, tel.: +420 603 838 103, e-mail: kavan@sagitta-brno.cz
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ECO 9063 120 Raptor outdoor - oranžová - oranžový filtr

ECO 9064 125 Raptor outdoor - černá - žlutý filtr

ECO 9065 130 Raptor outdoor - modrá - modrý filtr

ECO 9060 625 Raptor outdoor - černá - šedý filtr

ECO 9061 625 Raptor outdoor - oranžová - šedý filtr

ECO 9062 625 Raptor outdoor - oranžová - šedý filtr

Plastové sluneční nedioptrické brýle. Sportovní bezrámová konstrukce. Prostě dobrý
výhled. Dostačující ovinutí a přiléhavý zorník brýlí kolem očí a hlavy přináší bezpečnost
a vysoký komfort při nošení. Výborné periferní vidění díky dostatečně velkému zorníku.
Obloukový design eliminuje tunelový efekt a umožňuje obsáhnout velké zorné pole
okolí. Ultralehké 24 g. Antiscratch, tvrzená vrstva snižující riziko poškrábání povrchu.

ECO 3000 02 105
5200

Vision M 3000

Kovové ochranné brýle Vision M 3000 s možností zabroušení dioptrických zorníků.
Nadčasový design, robustní konstrukce s dvojitou utěsněnou přepážkou. Ergonomický
nastavitelný silikonový nosník. Kovové tvarovatelné stranice.

ECO 1000 18 105
5000

Vision M 1000

Kovové ochranné pracovní brýle Vision M 1000 s možností zabroušení dioptrických
zorníků. Nadčasový a univerzální design pro muže a ženy. Kovové tvarovatelné stranice,
nastavitelná sedýlka.

ECO C54 AVENUE KEVLAR

Velmi lehké plastové ochranné pracovní brýle Avenue Kevlar s možností zabroušení
dioptrických zorníků. KEVLAR je velmi lehký komponentní materiál s vysokou pružností,
výbornou tvarovou pamětí a nepřekonatelnou houževnatostí. Materiál je značkou firmy
Dupont.

ECO 2050 05 105
5216

Vision 7

Robustní plastové brýle Vision 7 s možností zabroušení dioptrických zorníků. Kovové
stranice lze ergonomicky přizpůsobovat. Měkká silikonová sedýlka eliminují sklouzávání
brýlí.

ECO 2095 05 105
5216

Vision 9

Lehké elegantní ochranné brýle Vision 9 s možností zabroušení dioptrických zorníků.
Nastavitelná sedýlka, měkké stranice, elegantní design.

ECO 9400S Optor S

Plastové ochranné pracovní brýle Optor S s možností zabroušení dioptrických zorníků.
Nastavitelná délka stranic. Měkké ergonomicky tvarovatelné stranice podle potřeb
nositele. Flexibilní aretace stranice proti skluzu při pohybu hlavy.

Ochranné brýle
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ECO F9900 50 F 9900

Plastové ochranné pracovní brýle F 9900 s možností zabroušení dioptrických zorníků.
Snížený účinek rosení z vnitřní strany zorníků. Boční kryty jsou z kovové síťky pro lepší
provětrávání vnitřní části brýlí.

ECO 9510 105 Clipator

ECO 9510 131 Clipator - Welding - filtr 1,7

ECO 9510 133 Clipator - Welding - filtr 3

ECO 9510 134 Clipator - Welding - filtr 4

ECO 9510 135 Clipator - Welding - filtr 5

ECO 9510 136 Clipator - Welding - filtr 6

ECO 9510 147 Clipator - Welding - filtr 4 - 1,7

Ochranný předvěs na dioptrické brýle. Ochrana před zářením vznikajícím při tvrdém
pájení a bodování. Možnost použít na dioptrické ochranné brýle. Antiscratch, tvrzená
vrstva snižující riziko poškrábání povrchu.

ECO 9007 155 Navigátor

Těsné plastové nedioptrické brýle. Téměř žádné omezení periferního zorného pole.
Obloukový design eliminuje tunelový efekt a umožňuje obsáhnout velké zorné pole
pracovního okolí. Nastavitelný pružný pás s flexibilním otočným systémem
vyrovnávajícím usazení na tváři. Dostatečně velké provětrávací štěrbiny. Měkká
dosedací plocha v obvodu celých brýlí umožňuje komfortní dlouhodobé používání.

ECO 9007 120 AF Navigátor Outdoor černá - oranžový filtr

ECO 9007 625 AF Navigátor Outdoor černá - šedý filtr

Sluneční, těsné plastové nedioptrické brýle. Téměř žádné omezení periferního zorného
pole. Obloukový design eliminuje tunelový efekt a umožňuje obsáhnout velké zorné
pole pracovního okolí. Nastavitelný pružný pás s flexibilním otočným systémem.
Dostatečně velké provětrávací štěrbiny. Měkká dosedací plocha v obvodu celých brýlí
umožňuje komfortní dlouhodobé používání.

ECO 9005 155 Aviator

Těsné nedioptrické ochranné brýle. Vynikající výhled s periferním vnímáním okolí.
Obloukový design eliminuje tunelový efekt a umožňuje obsáhnout velké zorné pole
pracovního okolí. Nastavitelný pružný pás s flexibilním otočným systémem
vyrovnávajícím usazení na tváři. Lamelové provětrávací otvory zabraňují pronikání
částic do prostoru očí. Vhodné do prašného prostředí, proti nárazu letících částic i proti
rozstřiku tekutin.

Ochranné brýle

Kontaktní osoby: Jaroslav Kavan, tel.: +420 603 838 103, e-mail: kavan@sagitta-brno.cz
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ECO 9005 132 Aviator Welding - Filtr 2

ECO 9005 133 Aviator Welding - Filtr 3

ECO 9005 135 Aviator Welding - Filtr 5

Těsné nedioptrické ochranné brýle určené pro svařování. Vynikající výhled s periferním
vnímáním okolí. Obloukový design eliminuje tunelový efekt a umožňuje obsáhnout
velké zorné pole pracovního okolí. Nastavitelný pružný pás s flexibilním otočným
systémem. Lamelové provětrávací otvory zabraňují pronikání částic do prostoru očí.

ECO 9005 625 AF Aviator Outdoor

Sluneční těsné plastové nedioptrické brýle. Téměř žádné omezení periferního zorného
pole. Obloukový design eliminuje tunelový efekt a umožňuje obsáhnout velké zorné
pole pracovního okolí. Nastavitelný pružný pás s flexibilním otočným systémem.
Dostatečně velké provětrávací štěrbiny. Měkká dosedací plocha v obvodu celých brýlí
umožňuje komfortní dlouhodobé používání.

ECO 9560 255 Ventor - klasik

ECO 9565 255 Ventor - delux

Těsné nedioptrické ochranné brýle. Možnost nasazení na dioptrické brýle. Výborně
sedící těsné brýle. Těsné, uzavřené po celém obvodu. Nepřímé provětrávání pro vysoký
stupeň bezpečnosti proti vnikání tekutin. Neomezené periferní vidění. Doporučené pro
nositele dioptrických brýlí. Nezamlžují se. Snadno vyměnitelný zorník. Komfortní, široký,
pružný, nastavitelný textilní upevňovací pás. Vhodné do prašného prostředí, proti
nárazu letících částic i proti rozstřiku tekutin.

ECO 9590 166 Gladiátor - zelená

ECO 9591 166 Gladiátor - modrá

ECO 9592 166 Gladiátor - oranžová

Díky kombinaci měkkých a tvrdých materiálů jsou brýle Gladiator velmi robustní,
přičemž si zachovávají vysoký uživatelský komfort.

Měkký plast perfektně sedí na obličeji, a proto nijak netlačí. Obroučky jsou vyrobeny
z tvrdého plastu a do nich je usazena polykarbonátová čočka. Díky tomu je možné
zajistit nejvyšší míru ochrany.

Otočný mechanismus zaručuje optimální pohodlí při upevnění brýlí pomocí elastického
popruhu.

Díky velkorysým větracím otvorům v horní i spodní části obrouček se uvnitř brýlí
vytváří velká zóna proudění vzduchu, což zajišťuje vyváženou atmosféru uvnitř brýlí za
každé situace.

Naše nová povrchová úprava AF-Plus zabraňuje zamlžování polykarbonátové čočky,
která dokáže pohlcovat UV záření ještě déle a zároveň zlepšuje odolnost vůči
poškrábání.

Ochranné brýle
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ECO 9700 625 Strator Outdoor

• Kovové obroučky se stylovým titanovým vzhledem
• Těsně padnoucí obroučky obepínající hlavu
• Měkké sedlo na nos pro optimální pohodlí
• Nízká hmotnost, 100% UV ochrana

ECO 9411 125 Senátor Outdoor - modrá - žlutý filtr

ECO 9411 625 Senátor Outdoor - modrá - šedý filtr

ECO 9412 625 Senátor Outdoor - šedá

• Špičková směs materiálů s měkkými nožičkami
• Pohodlný a sportovní design
• Individuálně nastavitelné, 100% UV ochrana

ECO 9030 566 E Endor outdoor černo-šedá - šedý filtr

ECO 9031 826 E Endor outdoor šedo-černá - žlutý filtr

ECO 9032 856 E Endor outdoor stříbrno-modrá - modrý filtr

ECO 9033 886 E Endor outdoor hnědo-oranžová - hnědo-oranžový filtr

ECO 9033 896 E Endor outdoor hnědo-oranžová - oranžový filtr

• Moderní sportovní unisexový design pro dvě čočky
• Pohodlné stranice obepínající hlavu s nožičkami se Softflex-plus
• Měkké sedlo na nos pro vyšší pohodlí

Obruby Endor zaujmou ultramoderním designem. Díky ergonomicky tvarovaným
nožičkám, které jsou vyrobeny ze dvou různých materiálů, brýle sedí, aniž by jakkoli
tlačily. Robustní obroučky obepínají obličej a poskytují velmi dobrou postranní ochranu.
S ohledem na zajištění optimálního vidění za všech světelných podmínek lze naše
padnoucí obroučky Endor kombinovat se špičkovými čočkami AF-Plus.

ECO 9507 255C Ultravisor černá s ochranou brady

ECO 9507 255 Ultravisor černá

ECO 9507 155C Ultravisor černá s ochranou brady

ECO 9507 155 Ultravisor černá

ECO 9507 135 Ultravisor černá

• Výjimečné pohodlí díky nízké hmotnosti
• Hladký otevírací mechanismus
• Ochrana proti zamlžování pomocí systému nepřímé ventilace
• Dokonalá ochrana celého obličeje
• Nastavitelný a bezpečně uzamykatelný hlavový díl
• Vysoce absorpční popruh
• Ochranný gumový okraj po stranách hledí
• Dodáván i s chráničem brady
• Snadno vyměnitelné hledí

• V nabídce jsou tyto možnosti hledí s ochranou proti zamlžování:
• Nárazuvzdorné polykarbonátové hledí
• Acetátové hledí odolné vůči chemikáliím
• Svářečské hledí (acetátové) třídy svařování 5
• 1,5mm polykarbonátové hledí určené k práci s elektrickým obloukem
• Polykarbonátové hledí se zlatou povrchovou úpravou používané jako tepelný štít

Ochranné brýle

Kontaktní osoby: Jaroslav Kavan, tel.: +420 603 838 103, e-mail: kavan@sagitta-brno.cz
Jan Voráč, tel.: +420 543 223 345, e-mail: vorac@sagitta-brno.cz
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ECO9505 111 Sector s hliníkovou lištou žlutá

ECO 9505 355 Sector s hliníkovou lištou žlutá

ECO 9505 155 Sector

• Pevné hledí s chráničem čela
• Snadno nastavitelný popruh
• Hladký otevírací mechanismus
• Snadno vyměnitelné hledí
• Hledí jsou nabízena včetně nebo bez hliníkového okraje

ECO 9525 111 Hector

ECO 9525 355 Hector

ECO 9525 155 Hector

• Pevné hledí s možností připojení helmy
• Snadno vyměnitelné hledí
• Hledí jsou nabízena včetně nebo bez hliníkového okraje

Příslušenství pro ochranné brýle

ECO 9980 Čisticí box

Čisticí stanice je určena na všechny materiály zorníku z plastu a minerálního skla.

Použití:
* redukce zamlžování, dezinfekční účinek
* vysoký čisticí účinek při extrémním znečištění mastnotou
* křišťálově čistý efekt zorníku

Vybavení:
úložný prostor na čisticí roztok
rozprašovač roztoku
zásobník na čisticí papíry
odpadní kapsa na použité papíry
uzamykatelný obsah

ECO 9981 Čisticí tekutina 0,5 l

ECO 9984 Čisticí tekutina 5 l

ECO 9982 Rozprašovací pumpa

ECO 9983 Papírové utěrky

ECO 9991 Čisticí sprej 100 ml

ECO 9992 Šňůrka na ochranné brýle

ECO 9993 Elastický pás

PH-0044 Ochranné pouzdro na brýle

PH-0113 Ochranné pouzdro na brýle

Ochranné brýle

Kontaktní osoby: Jaroslav Kavan, tel.: +420 603 838 103, e-mail: kavan@sagitta-brno.cz
Jan Voráč, tel.: +420 543 223 345, e-mail: vorac@sagitta-brno.cz
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