
Nowe  
oblicze  
komfortu.
Nasze okulary ochronne nakładkowe 
(OTG) stosowane na okulary 
optyczne, zapewniają wyjątkowy 
komfort użytkowania, dzięki czemu 
użytkownik może się skupić na pracy 
zamiast na niewygodnych okularach.

Okulary ochronne nakładkowe 3M™ SecureFit™ serii 3700 OTG



Okulary ochronne nakładkowe  
3M™ SecureFit™ serii 3700 OTG

Technologia Pressure Diffusion Temple 
zapewnia komfort przez cały dzień 
użytkowania. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

Soczewki z poliwęglanu 

•  Pochłaniają 99,9% 
promieniowania  
UVA i UVB.

•  Spełniają wymagania normy 
EN 166:2001.

Opatentowana technologia 3M™ Pressure Diffusion Temple (PDT)  
pomaga równomiernie rozłożyć nacisk nad uchem, by zwiększyć 
komfort użytkowania.

Osłona brwi  
Wyprofilowana osłona brwi komfortowo 
opiera się na czole użytkownika 
i zapewnia dodatkową ochronę 
przed unoszącymi się cząstkami 
z powietrzu (wybrane modele).

Regulowane zauszniki z 
mechanizmem zapadkowym 

 
 

Wybierz rodzaj soczewek

•  Nieparująca powłoka Scotchgard™ 

Anti- Fog zapewnia odporność 
na zaparowanie i odporność na 
zarysowanie (w wybranych modelach).

•  Dostępne są modele z powłoką 
zabezpieczającą przed zarysowaniem.
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serii 3700 OTG
3M™ SecureFit™
nakładkowe
Okulary ochronne

   
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

  

  

   

 

 

 
  
  
   
  
 
  
 
 
  

  

 

  
 

 

pozycji okularów.
do twarzy i wyregulowanie 
żliwia dopasowanie soczewek 
Mechanizm zapadkowy umo- 

nawet podczas całodziennego używania.
nakładkowych 3M™SecureFit™ 3700 OTG- 
nowa seria  okularów ochronnych 
optycznym i odkryj komfort, jaki zapewnia 
Zapewnij ochronę swoim okularom 

miejscu podczas ruchu.
dopasowane, dzięki czemu pozostają na swoim 
ochronne są lekkie, komfortowe, doskonale 
Pressure Diffusion Temple sprawia, że okulary 
unoszącymi się w powietrzu. Technologia 3M™ 

zapewniają dodatkową osłonę przed cząstkami 
komfortowo opierają się na czole użytkownika i 
Modele z wyprofilowaną osłoną brwi 
bezpieczne dopasowanie.
Regulowane zauszniki ułatwiają wygodne i 
3M™ SecureFit™ 3700 OTG.
ochronnych nakładkowych
Dlatego stworzyliśmy serię okularów 

okularów optycznych i że są niewygodne.
skarżą się, że okulary ochronne rysują szkła 
okularów ochronnych. Użytkownicy często
Wsłuchujemy się w potrzeby użytkowników 



SF3701SGAF-BLU
Soczewki: Bezbarwne
Kolor oprawki: Niebiesko/niebieska

SF3707SGAF-BLU
Soczewki: I/O szare   
Kolor oprawki: Niebiesko/niebieska

SF3702SGAF-BLU
Soczewki: Szare    
Kolor oprawki: Niebiesko/niebieska

Okulary ochronne nakładkowe 
3M™ SecureFit™ serii 3700 OTG

Modele z osłoną brwi zapewniają  
użytkownikom dodatkową ochronę 
przed cząstkami unoszącymi się w 
powietrzu. Dodatkowo osłona brwi została 
zaprojektowana tak, że pozwala regulować 
ustawienie soczewek okularów ochronnych 
OTG, dzięki czemu w łatwiejszy sposób 
można je dopasować do różnego ułożenia 
okularów optycznych na nosie.

Idealne dopasowanie.  
Bezpieczeństwo, którego  
potrzebujesz.

OSŁONA BRWI

SF3702XSGAF-BLU
Soczewki: Szare
Kolor oprawki: Szaro/niebieska

SF3707XSGAF-BLU
Soczewki: I/O szare
Kolor oprawki: Szaro/niebieska

SF3701XSGAF-BLU 
Soczewki: Bezbarwne
 Kolor oprawki: Szaro/niebieska

SF3701ASP-BLU
Soczewki: Bezbarwne  
Kolor oprawki: Niebiesko/niebieska

SF3703SGAF-GRN
Soczewki: Żółte
Kolor oprawki:  
Szaro/limonkowozielona

SF3701SGAF-GRN
Soczewki: Bezbarwne
Kolor oprawki:  
Szaro/limonkowozielona
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SF3701SGAF-ORG
Soczewki: Bezbarwne
Kolor oprawki:  
Szaro/pomarańczowa



#3MScienceofSafety

3M Poland Sp. z o.o.
Dział Bezpieczeństwa Pracy
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn, Polska
tel.: +48 22 739 60 00
fax:  +48 22 739 60 01
www.3m.pl/bhp

Należy poddać recyklingowi. Wydrukowano w Polsce.  
3M i Scotchgard są znakami towarowymi 3M. © 3M 2019. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.  

Wersja OFN629 SecureFit3700OTG.1. 
Ta wersja jest jedynym dokumentem dotyczącym 
produktów od daty publikacji.

WAŻNA INFORMACJA
Używanie produktu 3M opisanego w tym dokumencie zakłada, że użytkownik ma wcześniejsze doświadczenie z tego typu produktem i że jest on używany 
przez osobę przeszkoloną. Przed każdym użyciem produktu zaleca się przetestowanie go w celu sprawdzenia poprawności działania na potrzeby danego 
zastosowania.

Wszystkie informacje i szczegółowe dane techniczne zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą wyłącznie tego konkretnego produktu 3M i nie mają 
zastosowania do innych produktów lub środowisk pracy. Wszelkie działania lub użytkowanie produktu z naruszeniem zasad opisanych w niniejszym dokumencie 
odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika.

Stosowanie się do informacji i specyfikacji dotyczącej produktu 3M zawartymi w niniejszym dokumencie nie zwalnia użytkownika z obowiązku przestrzegania 
dodatkowych wytycznych (zasad i procedur bezpieczeństwa). Należy przestrzegać wymogów operacyjnych, szczególnie w odniesieniu do środowiska 
i korzystania z innych narzędzi razem z produktem. Firma 3M (która nie może zweryfikować ani kontrolować tych elementów) nie ponosi odpowiedzialności 
za konsekwencje naruszenia tych zasad, mające miejsce niezależne od jej decyzji i pozostające poza jej kontrolą.

Warunki gwarancji dla produktów 3M są określane na podstawie dokumentów sprzedaży oraz obowiązkowej i obowiązującej klauzuli, z wyłączeniem wszelkich 
innych gwarancji lub odszkodowań.

Referencja produktu Soczewki
kolor

Kolor  
oprawki

Powłoka na 
soczewce 

Ilość szt. w 
opakowaniu

SF3701ASP-BLU 7100209340 Okulary ochronne nakładkowe 3M™ SecureFit™ 3700, niebieskie 
zauszniki, K, bezbarwne soczewki, SF3701ASP-BLU-EU Bezbarwne Niebiesko/

niebieska AS+ 20

SF3701SGAF-BLU 7100209252
Okulary ochronne nakładkowe 3M™ SecureFit™ 3700, 
niebieskie zauszniki, z powłoką Scotchgard™, KN, bezbarwne 
soczewki, SF3701SGAF-BLU-EU

Bezbarwne Niebiesko/
niebieska SGAF 20

SF3702SGAF-BLU 7100209384
Okulary ochronne nakładkowe 3M™ SecureFit™ 3700, 
niebieskie zauszniki, z powłoką Scotchgard™, KN, szare 
soczewki, SF3702SGAF-BLU-EU

Szare Niebiesko/
niebieska SGAF 20

SF3707SGAF-BLU 7100209427
Okulary ochronne nakładkowe 3M™ SecureFit™ 3700, 
niebieskie zauszniki, z powłoką Scotchgard™, KN, I/O 
jasnoszare soczewki, SF3707SGAF-BLU-EU

I/O szare Niebiesko/
niebieska SGAF 20

SF3701SGAF-GRN 7100209413
Okulary ochronne nakładkowe 3M™ SecureFit™ 3700, 
limonkowe zauszniki, z powłoką Scotchgard™, KN, bezbarwne 
soczewki, SF3701SGAF-GRN-EU

Bezbarwne Szaro/limon-
kowozielona SGAF 20

SF3703SGAF-GRN 7100209426
Okulary ochronne nakładkowe 3M™ SecureFit™ 3700, 
limonkowe zauszniki, z powłoką Scotchgard™, KN, żółte 
soczewki, SF3703SGAF-GRN-EU

Żółte Szaro/limon-
kowozielona SGAF 20

SF3701XSGAF-BLU 7100209425
Okulary ochronne nakładkowe 3M™ SecureFit™ 3700, 
niebieskie zauszniki, ochrona brwi, z powłoką Scotchgard™, 
KN, bezbarwne soczewki, SF3701XSGAF-BLU-EU

Bezbarwne Szaro/
niebieska SGAF 20

SF3702XSGAF-BLU 7100209416
Okulary ochronne nakładkowe 3M™ SecureFit™ 3700, 
niebieskie zauszniki, ochrona brwi, z powłoką Scotchgard™, 
KN, szare soczewki, SF3702XSGAF-BLU-EU

Szare Szaro/
niebieska SGAF 20

SF3707XSGAF-BLU 7100209428
Okulary ochronne nakładkowe 3M™ SecureFit™ 3700, 
niebieskie zauszniki, ochrona brwi, z powłoką Scotchgard™, 
KN, I/O jasnoszare soczewki, SF3707XSGAF-BLU-EU

I/O szare Szaro/
niebieska SGAF 20

SF3701SGAF-ORG 7100209430
Okulary ochronne nakładkowe 3M™ SecureFit™ 3700, 
pomarańczowe zauszniki, z powłoką Scotchgard™, KN, 
bezbarwne soczewki, SF3701SGAF-ORG-EU

Bezbarwne Szaro/po-
marańczowa SGAF 20

OTG
3M™ SecureFit™ serii 3700 
Okulary ochronne nakładkowe 

Opis

3M

magazynowy 
Numer 


