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Skyddsglasögon med styrka från Carl Zeiss Vision 
ger högsta grad av ögonskydd för industri, samtidigt 
som de tillfredsställer den enskilde individens krav 
på komfort. 

Carl Zeiss Visions skyddsglas är tillverkade efter 
strikt optiska och mekaniska krav och levereras 
kompletta, monterade i bågar ur ett brett och  
moderiktigt utbud.

Den här broschyren ger dig information om det 
mesta du behöver veta för att kunna vara ett 
stöd för de av dina arbetskamrater som behöver 
skyddsglasögon. Vare sig de behöver glasögon för 
att de nått den ålder då de fl esta av oss naturligt får 
en sämre syn, eller att de alltid använt glasögon.
 
Om du vill veta mer, så berättar vi gärna mer per 
telefon. Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Komfort 
och trygghet 
på jobbet.



Alla upplever vi förr eller senare att synen försämras.
 Det är en naturlig process och en följd av att ögonlinsens elasticitet avtar. 
Som regel börjar de fl esta av oss känna av detta i 40-årsåldern.
 Då är det tryggt att veta att skyddsglasögon är en rättighet och något 
som arbetsgivaren ska tillhandahålla kostnadsfritt. Det gör det lättare för 
oss att fortsätta göra ett bra jobb, utan att behöva drabbas av huvudvärk 
eller trötthet i ögonen.

SKYDDSGLASÖGON ÄR EN RÄTTIGHET.

Individuella skyddsglasögo

Skyddsglasögon från Carl Zeiss Vision passar i miljöer där man utsätts för damm och smuts, kemiska vätskor eller    

Skydda 
ögonen på 

arbetsplatsen!
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SKYDDSGLASÖGON BEHÖVS I MÅNGA MILJÖER.

Idag används skyddsglasögon i fl er yrken och sammanhang än tidigare.
 Våra ögon behöver skyddas mot damm, kemiska vätskor, gnistor och 
fl is. Inom industri och tillverkning, hantverk och laboratoriemiljöer. En följd 
av att vi allt mer värdesätter vår hälsa och därför aktivt arbetat för att skapa 
en bättre arbetsmiljö för allt fl er.
 Oavsett arbetsmiljö och behov kan man hitta skyddsglasögon som passar 
såväl sin bärare som den arbetsmiljö de ska användas i. Där glasen är 
slipade och behandlade enligt den senaste tekniken, och bågarna är starka, 
tåliga och snygga.

o n  för din arbetsmiljö.

r    
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skadliga småpartiklar. Exempelvis i verkstäder och inom byggbranschen.





Boka tid hos
en optiker.

Arbetsgivaren 
står för 
kostnaden.

Våra 
specialister  
anpassar 
glaset.

Våra specialister tar vid där optikerns arbete 
slutar. Glasen slipas utifrån optikerns beskrivning 
och anpassas efter just den arbetsmiljö som de 
ska användas i, vilket kan betyda att glasen till 
exempel ska ges en särskild ytbehandling. De 
slipade glasen monteras därefter i de nickelfria 
bågar som valts av den anställde. 
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All skyddsutrustning som krävs för att skapa en 
trygg och säker arbetsmiljö ska betalas av arbets-
givaren. Detta gäller både den gemensamma 
skyddsutrustningen och den personliga. Till den 
personliga skyddsutrustningen räknas bland annat 
skyddsglasögon.

Efter en synundersökning kan optikern ge profes-
sionella råd och se till att de nya skyddsglas-
ögonen blir perfekt anpassade för arbetsupp-
giften. Har ni inget företagsavtal med en optiker 
idag, kan det vara en fördel inför framtiden att ha 
ett sådant – dels minskas det administrativa arbetet 
vid varje ny beställning, dels blir det lättare att 
skapa effektiva lösningar, tack vare att optikern lär 
känna ert företag och era speciella önskemål.

Tre steg mot en 
säkrare arbetsmiljö.
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Sportig
eller 
klassisk
på jobbet?
Du väljer.

Den tiden är förbi då skyddsglasögon var tunga 
och lite klumpiga. Dagens skyddsglasögon hittar 
du i klassiskt eleganta bågar, såväl som i modern 
design. 

Självklart är samtliga bågar från Carl Zeiss Vision 
nickelfria, CE-certifi erade enligt EU-standard och 
uppfyller alla de krav som Arbetsmiljöverket ställer 
– utöver att vara lätta, smidiga och snygga att 
använda på jobbet.

Skyddsglasögon 
 från Carl Zeiss 

Vision har 
EU-standard.



Safety Eyewear by Carl Zeiss  

Att skydda ögonen är en självklarhet oavsett om man arbetar i egen verkstad eller inom tillverkningsindustrin.        

Carl Zeiss Vision har levererat skyddsglasögon till skandinaviska företag 
sedan 1980. Vi levererar glasögon till ca 450 av Sveriges optiker.

Carl Zeiss Vision garanterar att skyddsglasögonen är CE-märkta enligt 
Arbetsmiljöverkets anvisningar för personlig skyddsutrustning i enlighet med 
EU-direktiv 89/686 EEC. Detta betyder att dina skyddsglasögon är testade 
och godkända av ett EU-ackrediterat testinstitut,
t ex av DIN i Tyskland eller av 
INSPEC i Storbritannien.
Tryggt att veta.

GLAS OCH BÅGAR ÄR TESTADE OCH GODKÄNDA.
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s  Vision. En garanti för din syn.

        

CE-märkning av personlig skyddsutrustning regleras av Concil 
Directive (89/686/EEC) och ska följa standard EN 166 från 
2002. Dessa krav fi nns inkorporerade i Arbetsmiljöverkets för-
fattningssamling AFS 2001:3 ”Föreskrifterna om användning av 
personlig skyddsutrustning”. 
Receptslipade glas i skyddsglasögon testas avseende optiska 
mätvärden; slagtålighet, transmission, diffusion. Optiska 
mätvärden skall motsvara kraven i ISO 8980-1 och ISO 8980-2 
från 2004. För slagtålighet fi nns det idag två olika klasser:

S – Increased robustness  
Dropballtest – 22 mm stålkula (44 g) släpps från 1,3 meters höjd. 
Härdat mineral, plast och Polykarbonat klarar detta.

CE-MÄRKNING – EN TRYGGHET.

F –  High speed particles. Low energy impact.
Skyddsglasögonen beskjuts med 6 mm stålkula 45 m/s. 
Endast Polykarbonat klarar detta. 
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Skyddsglasögon från Carl Zeiss Vision uppfyller alla krav för skyddsglasögon med individuell korrektion.



Single Vision – Enstyrkeglas

Bifokala glas

Progressiva glas

Närprogressiva eller rumsglas

Med Single Vision får du ett glas som korrigerar de fl esta typer 
av synfel. De kan även användas för att korrigera åldersynthet 
på ett begränsat avstånd – t ex som läsglasögon.

Bifokala glas korrigerar både för distans- och näravstånd tack 
vare en slipad insmält ”ruta” i nedre delen av glaset.

Progressiva glas ger en korrektion för avstånd och ger en steglös 
övergång till närseende, samtidigt som de ger ett bra seende 
på mellanavstånd.

Rumsglas används oftast för arbetsglasögon vid t ex bild-
skärmsarbete. De korrigerar när- och mellanavstånd med funktion 
från 40 cm upp till 2–4 meter. Med rumsglas får du ett betydligt 
bredare närseende jämfört med progressiva glas, eftersom de 
inte slipas för att ge ett avståndsseende. 

Rätt glas och ytbehandling.

HART är en unik hårdbehandling för plastglas som ger ett mycket 
bra skydd mot repor och samtidigt klarar häftiga temperatur-
växlingar. HART ger kemisk resistans och gör glasögonen smuts- 
och vattenavvisande.

En antirefl exbehandling släpper igenom ljuset bra och gör 
glasen vatten- och smutsavvisande, samtidigt som de får extra 
motståndskraft mot repor. Perfekt för dig som arbetar i vänlig miljö, 
med t ex mikroelektronik, eller i laboratorier.

Antirefl ex-
behandling

Ytbehandlingar
Hårdbehandling
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FC707 SW06

FC705 FC706

FC705

Elegant plastbåge i tidlös design.

FÄRG      Brun, grå 
STORLEKAR    50-19, 52-19
CE                S & F Godkänd
SKALM      140/145 Standard
  

FC706

Diskret och smidig båge.

FÄRG      Brun, matt silver 
STORLEKAR    49-20, 51-20
CE                S & F Godkänd
SKALM      140/145 Standard
  

FC707

Klassisk båge med karaktär.

FÄRG      Brun, mörk Gun Metal 
STORLEKAR    50-21, 52-21
CE                S & F Godkänd
SKALM      140/145 Standard
  

SW06

Sportig och lätt plastbåge.

FÄRG      Svart/Orange, Brun/Gul 
STORLEKAR    57-16
CE                S & F Godkänd
SKALM      125/125 Standard
  

CE SAFE Modeller & Fakta 
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CE SAFE Modeller & Fakta 

Q2

Stark och tidlös metallbåge.

FÄRG         Mörkgrå
STORLEKAR       48-18, 48-20, 50-18, 
         50-20, 50-22, 52-20, 52-22
CE         S & F Godkänd
SKALM         140 standard

Q2

HORIZON 

Stabil polyamidbåge.

FÄRG      Blå
STORLEKAR    52-16, 54-16
CE      S & F Godkänd
SKALM     135/140

Horizon

DIAMANT 

Favorit för sin stil och enkelhet.

FÄRG      Brun/Gun Metal
STORLEKAR    48-18, 50-20, 52-20, 54-22
CE      S & F Godkänd
SKALM     140 standard, 150
      Finns även med ridskalm.

Diamant

Unioval

UNIOVAL 
Båge som passar i många mijöer. 

FÄRG       Brun / Matt silver     
STORLEKAR     48-18, 48-22*, 50-18, 50-20, 
       52-20, 52-22*, 54-20
CE       S & F Godkänd
SKALM        135/140 standard, 150
       * endast brun färg
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STEEL

Modell med sidokorgar i metall. 

FÄRG         Silver  
STORLEKAR       51-18(S), 53-18(S), 53-20(M),   
(standardsadel)   55-20(M), 55-22(L). Utbytbart   
          nässtycke i small, medium, large.

CE  S & F Godkänd
SKALM             Flexskalm 135/140
         Ej lämplig vid arbete med kemikalier.

Steel

  

Metallbågar: Nickelfria <0,5 µg/cm2 och vecka.
Reservation för förändringar i sortimentet.

SMART 
Sitter säkert i krävande miljö. 
För rökdykarmasker och sport. 

FÄRG      Brun/Gun Metal
STORLEK       45-18
CE      Ej skyddsbåge.

Smart

EXT 4 EXT 10

EXT4

Diskret och klassisk titaniumbåge. 

FÄRG      Antik brun
STORLEKAR    50-20, 52-20
CE                S & F Godkänd
SKALM      135/140 Standard
  

EXT10

Stabil titaniumbåge i pilotmodell.

FÄRG      Mörk Gun Metal
STORLEKAR    53-18, 55-18
CE                S & F Godkänd
SKALM     140/145 Standard
  



Miljöbilder från SCAN COIN i Malmö
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Carl Zeiss Vision 
Box 143, 231 22 Trelleborg
Kundservice, tel 0410-482 80  
Kundservice, fax 0410-33 07 20
E-mail: kundservice@vision.zeiss.com

Optiker:




