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Zajímavosti o plaveckých brýlích
Jak zvolit správné plavecké brýle:

3. Vyzkoušejte si Vaše plavecké brýle

. Podle cílové skupiny

K dosažení dobrého komfortu nošení a tėsnosti, je bezpodmíneĀnė nutné, abyste si plavecké brýle pŉed jejich zakoupením
vyzkoušeli.
Pŉi tomto testu není nutné, abyste si pŉetahovali upevļovací pásek
pŉes hlavu. Pokud brýle drží okamžik na obliĀeji samy od sebe,
znamená to, že dobŉe sedí.
Nikdy nenasazujte nejprve upevļovací pásek a pak teprve
obrouĀky – pružením pásku byste si mohli poranit obliĀej.
Pŉed použitím brýlí nastavte upevļovací pásek a nosní mśstek
tak, aby brýle optimálnė tėsnily.

Dėti/mládež
Tyto brýle byly speciálnė vyvinuty pro dėtský tvar hlavy.
Tyto výrobky jsou vhodné pro všechny vėkové skupiny, od batolete až po dėti v plaveckém oddíle.

Volný Āas/trénink
Vhodné pro uvėdomėlé hobby-sportovce i pŉíležitostné plavce.

Závody

4. Co byste ještė mėli vėdėt
. „antifog“

Výrobky této kategorie byly vyvinuty speciálnė pro angažované
sportovce s nejvyššími nároky, kteŉí oĀekávají design vhodný pro
závodní plavání.

2. Podle tėsnėní
a) umėlohmotné lamely
Lamelové tėsnėní z antialergické umėlé hmoty nabízí vysoký
komfort nošení a zabraļuje vniknutí vody.

b) silikonové lamely
Extrémė mėkký a pro pokožku dobŉe snášenlivý materiál
zaruĀuje vysoký komfort nošení a zabraļuje vniknutí vody.

c) „softframe“

Zvláštní vrstva zabraļující zamlžení na vnitŉní stranė ĀoĀky.
Vodní kapky na vnitŉní Āásti brýlí se zjemní a tím se zredukuje
zamlžování.
Pokud jsou ovšem brýle vystavovány velkým teplotním zmėnám,
je možné, že se skla na krátkou dobu zamlží.

2. UV-ochrana
Vnėjší strana brýlí obsahuje zvláštní vrstvu s UV-ochranou.
Ta je obzvlášő dśležitá pŉi plavání v otevŉených vodách, kde se
sluneĀní svėtlo silnė odráží od vodní hladiny.

3. Zrcadlová skla
Podmínėné fotochromatickým sklem - zlepšují podmínky viditelnosti.
- filtrují 35 % normálních svėtelných paprskś
- filtrují 50 % sluneĀních paprskś
- nabízí zvýšenou ochranu proti UV záŉení

Tyto obrouĀky mají tu vlastnost, že se pŉizpśsobí všem tvarśm
obliĀeje.

d) pėnovka
Vysokohodnotné neoprénové tėsnėní chrání obliĀej a je ideální
jak pro volný Āas, tak pro závodního plavce.

l Vám rád
Náš personá

poradí!

