
 

 
 

Okulary ochronne 3M™ Solus™ serii 2000

ochronę wzroku w doskonałym stylu.
odcieniach soczewek. Zapewniają 
kolorystycznych oprawek i różnych 
dostępne w różnych wersjach 
ochronne 3M™ Solus™ serii 2000
Wygodne, komfortowe okulary 

to Twój styl.
Bezpieczeństwo 



S2001AF-BLU
Soczewki: Bezbarwne  |   
Kolor oprawki: Niebiesko/szara

Wybierz rodzaj powłoki

•  Powłoka Scotchgard™ Anti-
fog zapewnia odporność na 
zaparowanie i zarysowanie 
(w wybranych modelach).

•  Dostępne są modele z  
powłoką zabezpieczającą 
przed zarysowaniem.

Soczewki z poliwęglanu 

•  Pochłaniają 99,9% promieniowania 
UVA i UVB.

•  Produkty spełniają wymagania  
normy EN 166:2001.

Regulowane zauszniki z mechanizmem zapadkowym 
Mechanizm zapadkowy w zausznikach umożliwia 
dopasowanie soczewek do twarzy i wyregulowanie 
pozycji okularów.

Wymienna uszczelka z pianki  
pomaga chronić oczy przed  
kurzem i brudem, zapewniając 
jednocześnie dodatkowy 
komfort i amortyzację 
(dostępna w wybranych modelach).
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Niepowtarzalny styl.

S2001ASP-BLU
Soczewki: Bezbarwne  |   
Kolor oprawki: Niebiesko/szara

S2005SGAF-BGR
Soczewki Brązowe |   
Kolor oprawki: Szaro/niebiesko-zielona

S2001SGAF-BGR
Soczewki: Bezbarwne  |   
Kolor oprawki: Szaro/niebiesko-zielona

S2001SGAF-RED
Soczewki: Bezbarwne  |   
Kolor oprawki: Szaro/czerwona

Modele okularów  
do czytania i z ochroną  

przed promieniowaniem 
podczerwonym będą  

dostępne pod koniec 2019 r.

3 modele okularów  
do czytania: +1,5, +2, +2,5 oraz  

3 modele okularów chroniących  
przed promieniowaniem 

podczerwonym  
IR 1,7, IR 3 i IR 5

S2007SGAF-BGR
Soczewki: I/O szare  |   
Kolor oprawki: Szaro/niebiesko-zielona

S2002SGAF-BGR 
Soczewki: Szare  |   
Kolor oprawki: Szaro/niebiesko-zielona

S2002SGAF-RED 
Soczewki: Szare  |   
Kolor oprawki: Szaro/czerwona

S2001SGAF-BGR-F
Soczewki: Bezbarwne  |   
Kolor oprawki: Szare/niebiesko-zielona

Piankowa uszczelka

S2024AS-RED
Soczewki: Czerwone lustrzane  |   
Kolor oprawki: Szaro/czerwona

S2003SGAF-BGR
Soczewki: Żółte  |   
Kolor oprawki: Szaro/niebiesko-zielona

Okulary ochronne 3M™ serii Solus™ — komfort bez żadnych kompromisów!

 

 

  

  

uszczelniająca.
ofercie znajduje  się wiele kolorów soczewek oraz akcesoriów, takich jak wymienna wkładka 
rodzajów  powłok, w tym zwróć uwagę na odporną na zaparowanie powłokę 3M™ Scotchgard™. W 
użytkownikowi idealnie dopasować okulary do twarzy użytkownika. Wybierz jedną z kilku dostępnych 
3M™ Solus™ serii 2000 posiadają regulowane zauszniki z mechanizmem zapadkowym, które pozwalają

Okulary ochronne 3M™ Solus™ serii 2000



Okulary ochronne 3M™ 
Solus™ serii 2000

#3MScienceofSafety

Dział Bezpieczeństwa Pracy
3M Poland. Sp. z o.o.

Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
tel.: +48 22 739 60 00 fax.: +48 22 739 
60 01 0870 60 800 60
www.3M.pl/bhp

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

Wersja OFN629 Solus 2000.1  
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

Numer 
magazynowy 
3M

Nazwa produktu soczewek
Kolor

Kolor  
oprawki

Powłoka 
na 
soczewce

 Piankowa 
uszczelka

S2001ASP-BLU 7100208825 Okulary ochronne 3M™ Solus™ 2000, niebiesko/szare 
zauszniki, K, bezbarwne soczewki, S2001ASP-BLU-EU Bezbarwne Niebiesko/

szara AS+ 20

S2001AF-BLU 7100208382 Bezbarwne Niebiesko/
szara AS/AF 20

S2001SGAF-RED 7100208817
Okulary ochronne 3M™ Solus™ 2000, szaro/czerwone 
zauszniki, z powłoką Scotchgard™, KN, bezbarwne 
soczewki, S2001SGAF-RED-EU

Bezbarwne Szaro/
czerwona SGAF 20

S2002SGAF-RED 7100209600
Okulary ochronne 3M™ Solus™ 2000, szaro/czerwone 
zauszniki, z powłoką Scotchgard™, KN, szare soczewki, 
S2002SGAF-RED-EU

Szare Szaro/
czerwona SGAF 20

S2024AS-RED 7100208826 Czerwone, 
lustrzane

Szaro/
czerwona AS 20

S2001SGAF-BGR 7100208751
Okulary ochronne 3M™ Solus™ 2000, szaro/niebiesko-
zielone zauszniki, z powłoką Scotchgard™, KN, 
bezbarwne soczewki, S2001SGAF-BGR-EU

Bezbarwne
Szaro/
niebiesko-
zielona

SGAF 20

S2002SGAF-BGR 7100208793
Okulary ochronne 3M™ Solus™ 2000, szaro/niebiesko-
zielone zauszniki, z powłoką Scotchgard™, KN,  
szare soczewki, S2002SGAF-BGR-EU

Szare
Szaro/
niebiesko-
zielona

SGAF 20

S2003SGAF-BGR 7100208818
Okulary ochronne 3M™ Solus™ 2000, szaro/niebiesko-
zielone zauszniki, z powłoką Scotchgard™, KN,  
żółte soczewki, S2003SGAF-BGR-EU

Żółte
Szaro/
niebiesko-
zielona

SGAF 20

S2005SGAF-BGR 7100208819
Okulary ochronne 3M™ Solus™ 2000, szaro/ niebiesko-
zielone zauszniki, z powłoką Scotchgard™, KN,  
brązowe soczewki, S2005SGAF-BGR-EU

Brązowe
Szaro/
niebiesko-
zielona

SGAF 20

S2007SGAF-BGR 7100208815
Okulary ochronne 3M™ Solus™ 2000, szaro/niebiesko-
zielone zauszniki, z powłoką Scotchgard™, KN, I/O  
szare soczewki, S2007SGAF-BGR-EU

I/O szare
Szaro/
niebiesko-
zielona

SGAF 20

S2001SGAF-BGR-F 7100208820

Okulary ochronne 3M™ Solus™ 2000, szaro/niebiesko-
zielone zauszniki, piankowa uszczelka, z powłoką 
Scotchgard™, KN, bezbarwne soczewki,  
S2001SGAF-BGR-F-EU

Bezbarwne
Szaro/
niebiesko-
zielona

SGAF 20

zbiorczym
w  opak. 
Ilość szt. 

zauszniki, bezbarwne soczewki, S2001AF-BLU-EU
Okulary ochronne 3M™ Solus™ 2000, niebiesko/szare 

RED-EU
zauszniki, lustrzane, czerwone soczewki, S2024AS- 
Okulary ochronne 3M™ Solus™ 2000, szaro/czerwone 


