PHOTOCHROMIC
PHOTOCHROMIC

NO MATTER
THE WEATHER
TEHNOLOGIJA REACTIV PHOTOCHROMIC®: POPOLNA RAZLIKA

Kolekcija REACTIV je oblikovana za športnike, ki svoje aktivnosti opravljajo v ekstremnih okoljih, in je na voljo v več
različicah. Široka izbira fotokromatskih spektrov, barv in nanosov zadovoljuje različne potrebe vsakega športnika.
Leče se nemudoma odzovejo zunanji svetlosti, kar omogoča prilagajanje vida vremenskim ali svetlobnim razmeram.
Fotokromatske leče REACTIV se ponašajo z vrhunsko tehnologijo ulivanja pri nizki temperaturi, s čimer se
fotokromatski pigmenti vključijo in enakomerno razporedijo po celotnem področju leče. Leče imajo doživljenjsko
fotokromatsko garancijo in nudijo izvrstno jasnost vida.
Preprosto, to je najboljša tehnologija na tržišču za športe na prostem.

ZAJAMČENA

TRPEŽNOST
Obdelava v masi:
postopek izdelave z
ulivanjem

LAHKOST
Gostota 1,11

ODZIVNOST
Hitra aktivacija
leče

ZELO VISOKA
OPTIČNA

KAKOVOST
Abbejevo število 45

BREZ ROSENJA
Notranji nanos za
preprečevanje rosenja

FOTOKROMATSKE LEČE
PHOTOCHROMIC

Ko se spremeni svetloba, se leče prilagodijo. Vrsta fotokromatskih leč REACTIV se ponaša z optimalno jasnostjo
vida, vrhunsko trpežnostjo in, zahvaljujoč ulivanju pri nizki temperaturi, izvrstno stabilnostjo.

LEČE PERFORMANCE

Štiri vrste leč s široko fotokromatsko izbiro in največjo raznolikostjo za tekače, kolesarje, smučarje in ostale vzdržljivostne športne
navdušence. Popolnoma primerne za vse vrste športov, zahvaljujoč nanosu proti rosenju in široki izbiri barv.

POPOLNA ZMOGLJIVOST PONOČI IN
PODNEVI
Fotokromatske leče (kategorije 0 do 3),
priporočljive za vzdržljivostne športe pri vseh
svetlobnih razmerah, od noči do polnega sonca.

ČIST VID, NE GLEDE NA RAZMERE
Fotokromatske leče (kategorije 1 do 3) se
prilagodijo stopnji svetlobe v vsakem delu dneva.
Priporočljive za gorski tek in gorsko kolesarjenje.
Rumena osnova: povečanje dojemanja svetlobe.

ČIST VID IN DOBER KONTRAST ČEZ CEL DAN
Fotokromatske leče (kategorije 1 do 3) se prilagodijo
stopnji svetlobe in povečajo kontrast terena. Za
gorsko kolesarjenje, tek na smučeh in gorski tek.
Rdeča osnova: povečanje kontrasta.

ZAZNAVANJE TERENA OD SENCE DO
SVETLOBE
Fotokromatske leče (kategorije 2 do 4) z visoko
hitrostjo aktivacije. Idealne za gore: gorništvo,
smučanje, gorski tek in plezanje.

LEČE ALL AROUND

UDOBNA REŠITEV ZA ŠPORT IN VSAKDANJO
UPORABO
Fotokromatske (kategorije 2 do 3) in polarizirane leče,
priporočljive za vsakdanjo uporabo in multidisciplinarne
športnike, ki iščejo popolno udobje.

NOVO

Raznolikost in največje udobje vida pri lečah ALL AROUND, ki združujejo fotokromatsko tehnologijo in polarizacijo za šport ter vsakdanjo uporabo.

FOTOKROMATSKE LEČE
NAVTIČNE LEČE
Posebno oblikovane vodoodbojne fotokromatske leče, ki ščitijo proti vetru in pršenju ter se prilagajajo spremenljivim
razmeram. Namenjene za vodne športe, a nudijo tudi popolno udobje pri vsakdanji uporabi.

JASEN POGLED PRI VSAKEM VREMENU
Fotokromatske (kategorije 2 do 3) in
polarizirane leče. Primerne za vodne športe za
oblačno ali jasno vreme.

VISOKOGORSKE LEČE

Izjemna zaščita, nadzor nad bleščanjem in prilagajanje vremenskim
razmeram: izbira za plezalce, gornike, smučarje in pohodnike.

OD ENEGA EKSTREMA K DRUGEMU
Fotokromatske (kategorije 2 do 4) in
polarizirane leče. Prilagodijo se
spremenljivim stopnjam svetlobe.
Idealne za gorništvo, treking in smučanje.

PHOTOCHROMIC

REŠITEV ZA VSAKO SITUACIJO
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Vse leče Julbo spadajo v optični razred 1 in zagotavljajo zaščito pred žarki UVA, UVB in UVC.

Proti rosenju > preprečuje kondenzacijo in omogoča največjo življenjsko dobo.
Proti bleščanju > zmanjša naprezanje oči in odpravi moteče bleščanje.
Loščenje > izboljša filtracijo vidne svetlobe.
Flash finish > izboljša filtracijo vidne svetlobe z ustvarjanjem učinka ogledala
na lečah.

Vodoodbojni > voda zdrsi z leče in prepreči nastanek nastajanje vodikovih vezi
med molekulami vode. Izboljšana je vidljivost.
Odbijanje maščob > preprečuje prstne odtise, voda zdrsi z leče, lažje čiščenje.
(1) Tehnologija SHR: hitra aktivacija in deaktivacija.
(2) Tehnologija NTS: leče se zatemnijo ali posvetlijo ne glede na temperaturo.
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POLIKARBONATNE LEČE
Naše polikarbonatne leče združujejo jasnost, raznolikost in odpornost proti udarcem.
Na voljo v polariziranih različicah in številnih barvnih osnovah ter barvnih nanosih.

Polarizirane leče kategorije 3 in 3+
so primerne za vse vrste morskih
ali gorskih aktivnosti.

Leče kategorije 3 in 3+ so lahke, a
kljub temu ponujajo dobro odpornost
proti udarcem. Večnamenske leče za
vse vrste aktivnosti.
Na voljo v številnih barvnih osnovah in
nanosi barvnega zrcala.

Leče kategorije 4 z nanosom ''flash
finish'' in nanosom proti bleščanju.
Priporočene za vse športe z
izpostavljenostjo izjemno močni sončni
svetlobi.

MINERALNE LEČE

Mineralne leče kategorije 4 z nanosom ''flash
finish'', nanosom proti bleščanju in
infrardečim filtrom. Priporočene za
visokogorska okolja in odprave.

Navodila za uporabo

TEHNIČNE PODROBNOSTI PONUDBE LEČ JULBO

Stopnja prepustnosti
svetlobe

Zaščitni indeks

REACTIV PERFORMANCE 0-3

Fotokromatske (NTS) + nanos proti rosenju + nanos za
odbijanje maščob (zunanja stran)

12 / 87 %

0 do 3

REACTIV PERFORMANCE 2-4

Fotokromatske (SHR) + nanos proti rosenju + nanos za
odbijanje maščob (zunanja stran)

7 / 35 %

2 do 4

REACTIV PERFORMANCE 1-3
YELLOW BASE

Fotokromatske (NTS) + nanos proti rosenju + nanos za
odbijanje maščob (zunanja stran)

17 / 75 %

1 do 3

REACTIV PERFORMANCE 1-3
RED BASE

Fotokromatske (NTS) + nanos proti rosenju + nanos za
odbijanje maščob (zunanja stran)

13 / 72 %

1 do 3

REACTIV ALL AROUND

Fotokromatske (NTS) + polarizirane + nanos za odbijanje
maščob (zunanja stran)

9 / 20 %

2 do 3

REACTIV NAUTIC

Fotokromatske + polarizirane + vodoodbojni nanos in nanos
za odbijanje maščob (zunanja in notranja stran)

9 / 32 %

2 do 3

REACTIV HIGH MOUNTAIN

Fotokromatske (NTS) + polarizirane + nanos proti rosenju +
nanos za odbijanje maščob (zunanja stran)

5 / 20 %

2 do 4

SPECTRON 0

Zelo nizke stopnje svetlobe

90 %

0

SPECTRON 1

Nizke stopnje svetlobe

49 %

1

SPECTRON 3 POLARIZED

Polarizirane

12 %

3

SPECTRON 3

Lepo vreme

13 %

3

SPECTRON 4

Nanos Flash finish + Nanos proti bleščanju

5%

4

ALTI ARC 4

Nanos proti bleščanju

7%

4

ZAŠČITNI STANDARD CE

Zaščitni indeks ali kategorija (kat.)
Stopnja prepustnosti vidne svetlobe
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3 % do 8 %

