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É essencial enxaguar os óculos 
com água fria antes de lavar para 
remover o pó.

Não utilizar água quente, pois 
altera o revestimento da lente 

Usar uma toalhita limpa de 

lentes.

Não limpar os óculos à roupa, 
dedos, unhas ou lenços pois 
podem riscar as lentes.

Transportar e guardar sempre os  
óculos na respectiva caixa 
protectora. 

Não utilizar solventes, álcool ou 
detergentes, uma vez que 
podem causar manchas nas 
lentes.   

Lentes riscadas e armações 

substituídas.

COMO CONSERVAR E LIMPAR OS SEUS ÓCULOS
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GAMA 

FILTRO
LUZ AZUL

Z
Z

Z

Filtro UV 2-1.2 EN166-EN170

Filtro LUZ AZUL

Mod. H01

Olhos secos Insónias Dores de Cabeça



Ref. A01
                       

A01.20+2.0 A01.25+2.5 A01.30+3.0

A01.10   +1.0 A01.15+1.5+0.0 A01.00   

Ref. D01
                            

D01.20+2.0 D01.25+2.5 D01.30+3.0

D01.10   +1.0 D01.15+1.5+0.0 D01.00   

Ref. B01
                           

B01.20+2.0 B01.25+2.5 B01.30+3.0

B01.10   +1.0 B01.15+1.5+0.0 B01.00   

Ref. E01
                          

E01.20+2.0 E01.25+2.5 E01.30+3.0

E01.10   +1.0 E01.15+1.5+0.0 E01.00   

Ref. C01
                        

C01.20+2.0 C01.25+2.5 C01.30+3.0

C01.10   +1.0 C01.15+1.5+0.0 C01.00   

Ref. F01
                               

F01.20+2.0 F01.25+2.5 F01.30+3.0

F01.10   +1.0 F01.15+1.5+0.0 F01.00   

Ref. G01 
                          

G01.20+2.0 G01.25+2.5 G01.30+3.0

G01.10   +1.0 G01.15+1.5+0.0 G01.00   

16,49 €
NEUTRO +0.0

18,09 €
VISTA CANSADA +1.0 / +3.0

Ref. H01 
                    

H01.20+2.0 H01.25+2.5 H01.30+3.0

H01.10   +1.0 H01.15+1.5+0.0 H01.00   
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    V-50
 221,7 m/s

    V-50
221,7 m/s

GAMA

TACTICAL

Mod. BRAVO 170.01



IMPACTO BALÍSTICO

Bolsa de limpeza e 
protecção em microfira

BRAVO  170.01
65.99 € + IVA                                                                                                                                                                                                            P

+ +

Avaliação da V50 para un fragmento tipo F5 
segundo a norma AEP-2920 Edição A versão 2.
V-50 221,7 m/s

IMPACTOS BALÍSTICOS: NORMA STANAG 2920

BRAVO  170.03

COMPLEMENTOS GRADUADOS (opcional)

Suplemento interior  com 
lentes graduadas monofocais 
fabricadas em policarbonato 
de alto impacto. Preço com 
serviço de graduação e portes 
(dentro da península e 
Baleares) incluídos.



Plataforma online de encomenda
de óculos graduados à medida

O trabalhador faz um pedido de óculos graduados a partir do seu telemóvel, indicando o centro de medição escolhido 
e a data e hora convenientes. 

         

 
 

WECUSTOM Controle todo o processo de encomenda de óculos graduados a partir do seu telemóvel ou de qualquer dispositivo,
em qualquer altura. Fácil e simples apenas com 4 cliques:

 

O distribuidor aceita a encomenda e os óculos entram em produção.



Mod. MOVING 119.01

 

GAMA INDUSTRIAL

GRADUADO



Impacto Alto F
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Preço válido para qualquer graduação
certificada. Serviço de graduação e
portes (dentro da Península e Baleares)
incluído.

Armação curvadas (sport)
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PROGRESSIVO

Bluestop - Anti-reflexo - Anti-refl exo +
+ Hidrófugo - Lentes solares - 
Anti-embaciamento (só para impacto F)
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DIELÉCTRICO

Modelo sugerido para
graduações altas

MODELOS DISPONÍVEIS COM LENTE MINERAL

Impacto Médio
+ Antirisco (K)

+ Antirisco (K)

(Só se pode escolher um tipo de tratamento)

69,99 €

74,99 €

159,99 €

164,99 €
Oferta de spray anti-embaciamneto

Com banda elástica

Disponível apenas para
lentes contra impacto F
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GAMA ESCRITÓRIO

GRADUADO

PROGRESSIVOS OCUPACIONAIS

Mod. FEVER 144.01

Olhos secos Dor de cabeça

VISÃO AMPLIADA 
CURTA E MÉDIA DISTÂNCIA.



BRAVE  139.01                       

FEVER  144.02                      

FEVER  144.08

U
SO

 O
FI

C
IN

A

BRAVE SMALL  125.08                       BRAVE SMALL  125.07BRAVE SMALL  125.01

Garantia: Prazo de garantia geral de 2 anos contra defeitos de fabrico.
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Lentes ocupacionais
que optimizam a
visão em situações
laborais onde existe
um uso intensivo de 
computadoeres e outros
dispositivos móveis.

TRATAMENTO

Oferta de spray anti-embaciamento

FEVER  144.01                      BRAVE  139.02

FEVER  144.03 FEVER  144.07FEVER  144.05

ACERO  163.01

BRAVE  139.03

OCUPACIONALMONOFOCAL

(Só se pode escolher um tipo de tratamento)

BLUESTOP - Anti-refl exo - Anti-refl exo +
Hidrófugo - Lentes solares - 
Anti-embaciamento (só para impacto F)

Preço válido para qualquer graduação
certificada. Serviços de graduação e portes
de envio (dentro da Península e Baleares)
incluídos.



FREE-FORM

Visão Média

Visão de LONJE

OCUPACIONAL

Visão
Intermédia

AUMENTADA

Visão MÉDIA

MONOFOCAIS

PROGRESSIVAS WORK - UP

As lentes monofocais são lentes que têm a mesma graduação em toda a sua superfície. Este tipo de lente ajuda a corrigir qualquer erro refractivo, como presbiopia, 
miopia, hipermetropia ou astigmatismo. São geralmente o tipo de lentes recomendadas até aos 40 - 45 anos de idade, pois só podem corrigir um tipo de erro 
refractivo combinado ou não com astigmatismo.

Mais de 60 anos de experiência na protecção ocular com prescrição médica, resultando na melhor selecção de lentes progressivas com design optimizado e 
adaptado aos ambientes de trabalho. A nossa gama de lentes WORK-UP aumenta a protecção contra impactos, reduzindo a fadiga ocular e proporcionando  uma
visão de boa qualidade no local de trabalho.

 

Adequado para trabalhadores em ambientes dinâmicos e em movimento. Concentra toda a potência requerida pelo 
utilizador numa única lente. A sua tecnologia FREE-FORM adapta-se ao estilo de vida e à armação escolhida pelo 
utilizador. Fornece campos visuais mais amplos do que as lentes progressivas convencionais e uma visão intermédia 
melhorada.

campo até 10 m. Proporciona uma ampla visão intermédia e uma boa visão de perto adequada para trabalhos de 
escritório ou de precisão, tais como: joalheiros, operários, cozinheiros, cientistas, etc.

Melhorada

Visão de PERTO

Visão de PERTO

Melhorada e



Elimina o encadeamento e
os reflexos incomodativos

100% De protecção contra 
os raios UV

Obscurecimento 
automático

Adaptáveis a diferentes
situações de luminosidade

Reduz a vista cansada

Maior nitidez e contraste

Filtro fi xo

Solares
  

3 Vezes mais resistênte
à abrasão

Alta durabilidade

Elimina reflexos 
incómodos

Diminui a sensação de 
vista cansada e melhora
a nitidez

Repelente de água, pó,
gordura e sujidade

Reduz os sintomas de 
fadiga e stress

Bloqueia a luz azul emitida
pelos computadores,
telemóveis e tablets

   

ANTIVAHO

ANTIRRAYA    

Anti-risco

              

Anti-reflexo
              

Hidrófugo Blue StopAnti-embaciamento

3 Vezes mais resistênte
à limpeza e aos riscos

Lente amarela. Aumenta o contraste e a quantidade de luz visível. 
Ideal para dias escuros.

Lente cinzenta. Reduz a fadiga ocular e atenua a iluminação permitindo 
que as cores verdadeiras sejam correctamente visualizadas.

Lente verde. Permite que todas as cores sejam vistas de forma uniforme,
elimina o encandeamento e melhora a visão em áreas sombreadas. 

Lente castanha. Melhora a percepção de profundidade e distância. 
Visão a cores mais viva.

Benefícios

Lentes Coloridas
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