
Certyfikaty ISO:
ISO 9001

ISO 14001

Kupując 100 sztuk półmasek filtrujących 
3M™ Aura™ 9320D+ otrzymasz 

okulary ochronne 3M™ Solus™ 1102 gratis

www.rywal.eu

OFERTA PROMOCYJNA
obowiązuje od 08.04 do 31.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów

 Okulary ochronne 3M™ Solus serii 1000 
S1102SGAF-EU: 

szare soczewki (poliwęglan)
czarno-niebieskie oprawki

 ▪  Nieparująca powłoka 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog do-
skonale chroni soczewki przed zaparowaniem i zaryso-
waniem, a także zachowuje swoją efektywność nawet po 
wielokrotnym myciu.

 ▪  Soczewka poliwęglanowa pochłania 99% promieniowa-
nia ultrafioletowego.

 ▪  Miękki nosek pozwala na lepsze dopasowanie do twarzy.
 ▪ Wyściełane zauszniki zwiększające wygodę użytkowania.
 ▪  Idealne do jazdy rowerem, biegania, joggingu, space-
rów itp.

GRATIS - Okulary ochronne 3M™ Solus™ 1102

Półmaska filtrująca 3M 9320D+ w klasie FFP2:

 ▪  3-panelowa, składana na płasko konstrukcja zapewnia-
jąca komfortowe dopasowanie.

 ▪  Tłoczony panel górny zapewnia dopasowanie, co ogra-
nicza zaparowanie okularów.

 ▪  Wyprofilowane krawędzie poprawiają dostosowanie  
do okularów.

 ▪  Innowacyjna dolna patka ułatwia dopasowanie  
do twarzy.

 ▪ Klasy EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D.
 ▪ Pakowane pojedynczo. 
 ▪ Opakowanie zbiorcze: 440 szt.

Nr katalogowy: 7700009319



Certyfikaty ISO:
ISO 9001

ISO 14001

Kupując 440 sztuk półmasek filtrujących 
3M™ Aura™ 9320D+ otrzymasz 

okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 602 gratis

www.rywal.eu

OFERTA PROMOCYJNA
obowiązuje od 08.04 do 31.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów

Półmaska filtrująca 3M 9320D+ w klasie FFP2:

 ▪  3-panelowa, składana na płasko konstrukcja zapewnia-
jąca komfortowe dopasowanie.

 ▪  Tłoczony panel górny zapewnia dopasowanie, co ogra-
nicza zaparowanie okularów.

 ▪  Wyprofilowane krawędzie poprawiają dostosowanie  
do okularów.

 ▪  Innowacyjna dolna patka ułatwia dopasowanie  
do twarzy.

 ▪ Klasy EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D.
 ▪ Pakowane pojedynczo. 
 ▪ Opakowanie zbiorcze: 440 szt.

Nr katalogowy: 7700009319

 Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 600
SF602SGAF: 

szare soczewki (poliwęglan) - polaryzacyjne
czarne oprawki

 ▪  Oprawka typu semi-rimless z dwoma osobnymi szkłami 
oraz zauszniki o stałej długości. 

 ▪  Trwałe soczewki z poliwęglanu pochłaniają 99,9% pro-
mieniowania UVA i UVB. 

 ▪  Nieparująca powłoka 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog, która 
chroni przed zaparowaniem.

 ▪  Technologia 3M Pressure Diffusion Temple zapewnia 
bezpieczne i wygodne dopasowanie.

 ▪  Ochrona przed olśnieniem słonecznym.
 ▪  Wzmacniana powłoka zapobiegająca zarysowaniom 
(RAS) przedłuża żywotność soczewek.

GRATIS - Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 602


