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Nejen být chráněn, ale také dobře vidět jsou požadavky na ochranné pracovní brýle, které 
musí splňovat přísné EN ISO normy. Oční centrum Vidum zaujímá v tomto případě 
významné místo při poskytování širokého spektra ochranných brýlí. Do nabídky patří brýle: 
dioptrické, nedioptrické, brýle k počítač]m, do ochranných masek a pro práci s laserovým 
zářením. 

Společnost Vidum s.r.o ,vznikla v roce 2004. Postupně se 
začala rozšiřovat a v  dnešní době nabízí komplexní služby  
v oblasti péče o zrak. Propojují se zde služby optometristy, 
oftalmolga a zrakového terapeuta, na které navazuje komplex 
služeb oční optiky. Odborníci se zde věnují zdravému vidění 
dětí i dospělých, při práci, sportu či zábavě. 

O společnosti VIDUM 



NORMY ů ZNůČENÍ OCHRůNNÝCH BRÝLÍ 

Třída  Oblast použití Plyn Přítok plynu (l/h) 

asistent při svařování - - 

pájecí hořáky - - 

letování / svařování acetylén do 70 

tvrdé pájení / svařování / řezání acetylén oxygén 
od 70 do 200 

od 900 do 2000 

tvrdé pájení / svařování / řezání acetylén oxygén 
od 200 do 800 

od 2000 do 4000 

PUíklad  označení :  GH 203         EN 166  –  1   –   F    /  CE 

kód odolnosti proti nárazu 

kód výrobce 

optická třída 

Nedioptrické OCHRůNNÉ BRÝLE 

9395 105 

model + barva rámu 
Terminátor 
Plus 

úprava zorníku a zbarvení  

Dioptrický OCHRANNÉ BRÝLE 

3000 02 105 5200 

model rámu 
Vision M 3000 

barva rámu 

stříbrná 

úprava zorníku a zabarvení velikost rámu 

52 

VysvEtlivky k objednacím čísl]m 

clear 

clear 
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kód normy 



Bezpečnost, ergonomie, komfort, design 

Ergonomické možnosti - přizp]sobení 
ůnatomie člověka je r]znorodá. Pro pohodlné nošení ochranných brýlí je nutné zvolit optimální 
velikost brýlí a upravit jednotlivé komponenty dle ergonomie nositele. 

Délka stranic 
Optimálně nastavená délka stranic zajistí pohodlí při nošení brýlí. 

Sklon stranic 
Přizp]sobení úhlu stranic pro dosažení ideálního sklonu zorníku na tváři 

Softflex 
Měkká a pružná smyčka stranic zjemňuje a rozkládá tlak na uši v místě 
jejich dotyku. Pokožce příjemný materiál a anatomické přizp]sobení 
eliminuje sklouzávání brýlí. 

Softflex-Plus 
Použitá kombinace dvou druh] materiál]. Redukuje tlak stranic v oblasti ucha a lépe drží 
v místě dotyku. 

Stranice s kovovou výztuhou 
Čím je vyšší váha zorník], tím je d]ležitější anatomické napasovaní a přizp]sobení brýlí, 
zejména u dioptrických, které jsou přirozeně kv]li dioptriím těžší. Stranice s kovovou 
výztuhou je možné perfektně přizp]sobovat, aby tlak v místě doteku byl rovnoměrně 
rozložen a aby byly  zároveň brýle fixovány proti sklouznutí.   

Nastavitelná sedýlka 
Individuální nastavení nosníku zvyšuje komfort při nošení brýlí a tím i spolehlivou 
ochranu zraku. 

Rám vhodný pro dioptrický zorník 
Brýle je možné vybavit dioptrickými zorníky z r]zných materiál] podle požadavk] 
pracoviště. Tyto brýle jsou precizně přizp]sobovány podle parametr] zraku každého 
nositele. Brýle umožňují provádění přesné práce a zároveň poskytují účinnou ochranu. 
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Materiály zorník]  

ORP 
Orplas - vyznačuje se nízkou hmotností. Má výborné zobrazovací schopnosti s možností vylepšení o 
povrchové zušlechťovací úpravy. Výborná chemická odolnost. Materiál dokáže odolat silným náraz]m. 

PC 
Polykarbonátové zorníky se vyznačují vysokou mechanickou pevností. Zorníky jsou velmi lehké a na 
rozdíl od minerálních nez]stávají na nich částice po obroušení zatavené. 

AC 
ůcetátový materiál zorník] a pr]zor] je dobře tvarovatelný, a proto je určen zejména pro celoobličejové 
zorníky - štíty. Speciální povrchová úprava zabraňuje zamlžování a prodlužuje jasný a čistý pohled. 

MIN 
Tvrzené bezpečnostní minerální sklo má přirozeně vysoký otěruodolný účinek. Vysoká rezistence v]či 
chemikáliím. Vyznačuje se vyšší hmotností. 

Vlastnosti zorník] 

Antiscratch 
Povrchové tvrzení plastových zorník] pro zvýšení odolnosti proti poškrábání. Tvrdý elastický lak 
podstatně redukuje poškození zorník] a prodlužuje životnost brýlí. 

Antireflex 
Vysoce kvalitní zušlechtění zajišťuje jasné vidění bez rušivých odraz] a snadnou údržbu brýlových 
čoček. Vysoké procento propustnosti světla zajišťuje dokonalou ostrost a kontrast. 

Antistatic 
Zorníky s úpravou antistatic se staticky nenabíjí, což zabezpečuje snížený dopad 
usazování prachových částic. 

100% UV ochrana 
Zorník poskytuje 100% ochranu před UV-zářením, které je škodlivé pro zrak.  

Antifog 
Protizamlžovací úprava. Při některých pracovních činnostech je třeba redukovat zamlžování zorník], 
což zajistí úprava antifog. Zorníky jsou rezistetní proti poškrábání. 
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BůRVY ZORNÍK¥ 

CLEAR 
EN 166 + EN 170, optická třída 1, označení: 2-1,2 nebo 2C-1, 2 
Propustnost světla: 98%, UV-385 
Ideální použití za běžného denního světla nebo za šera v interiérech a exteriérech. 
Standardní zorník používaný v ochranných brýlích v r]zných odvětvích a profesích. 

AMBER 
EN 166 + EN 170, optická třída 1, označení: 2-1,2 
Propustnost světla: 89%, UV-385 
Žlutý zorník filtruje 87% z modrého světla. Zlepšuje subjektivní kontrasty.  
Pro venkovní použití při rozptýlených světelných podmínkách, jako například mlha, 
jsou předměty snadněji rozeznávané. V interiéru je ideální při práci se slabým 
osvětlením. M]že být také použit pro kontrolu povrchu pod UV světlem. 

GOLD MIRROR 
EN 166 + EN 170 + EN 172, optická třída 1, označení: 5-1,7 
Propustnost světla: 53%, UV-400 
Čirý zorník ze zvýšenou UV ochranou. Zorník pohlcuje 47% z viditelného světla a výrazně 
snižuje sluneční jas. Vnímání barev z]stává nezkreslené. Ideální pro operátory 
vysokozdvižných vozík], kteří se často pohybují mezi interiérem a exteriérem. 

ORANGE 
EN 166 + EN 170 + EN 172, optická třída 1, označení: 2-1,7 
Propustnost světla: 47%, UV-385 
Oranžová barva zorník] pohltí 53% viditelného světla. Zvyšuje kontrast, posiluje 
vizuální vnímání a snižuje namáhání očí. ůbsorbuje 87% škodlivého modrého světla.  
Vhodné pro použití ve zdravotnictví - tvrzení UV zářením, kontrola kvality na všech 
typech povrch].  

BROWN 
EN 166 + EN 170 + EN 172, optická třída 1, označení: 5-2,5 
Propustnost světla: 23%, UV-385 
Hnědý zorník poskytuje dobrou ochranu před oslněním. Vhodné pro všechny typy práce 
prováděné během silného slunečního záření. Upozornění: zkresluje vnímání barev. 
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BůRVY ZORNÍK¥ 

GREY 
EN 166 + EN 170 + EN 172, optická třída 1, označení: 5-2,5 
Propustnost světla: 18%, UV-385 
Šedá barva zorníku absorbuje až 82% viditelného světla. Zorník nabízí optimální 
ochranu proti silnému oslnění. Vnímání všech barev z]stává nezkreslené. 
Nejčastěji používaný barevný zorník. 

BLUE MIRROR 
SILVER MIRROR 
GOLD MIRROR 
EN 166 + EN 170 + EN 172, optická třída 1, označení: 5-2,5 
Propustnost světla: 18%, UV-385 
Šedé zorníky absorbují 82% viditelného světla. Na přední straně zorník] je 
zrcadlově nanesena vrstva modré, stříbrné a zlaté barvy. Zorníky nabízejí 
optimální ochranu proti silnému oslnění. 

RED-BROWN MIRROR 
EN 166 + EN 170 + EN 172, optická třída 1, označení: 2-3 
Propustnost světla: 12%, UV-400 
Červenohnědá zrcadlová vrstva na šedém zorníku poskytuje 100% UV ochranu. 
ůbsorbuje až 88% viditelného světla. Použití zorníku je ideální ve vysokohorském 
prostředí, například při lyžování, turistice nebo horolezectví. 

RED MIRROR 
EN 166 + EN 170 + EN 172, optická třída 1, označení: 5-3,1 
Propustnost světla: 11%, UV-385 
Šedý zorník má na přední straně nanesenou zrcadlící vrstvu červené barvy. 
ůbsorbuje 89% viditelného světla. Zorník nabízí optimální ochranu proti 
silnému oslnění. 

UV400 + BLUE BLOCKER 
EN 166 + EN 170 + EN 172, optická třída 1, označení: 2-2,5 
Propustnost světla: 17%, UV-400 
Zorník poskytuje 100% ochranu před UV zářením a modrým světlem. 
ůbsorbuje 82 % viditelného světla. Ideální pro použití ve zdravotnictví - tvrzení 
UV zářením. 
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GH 203 
Kovové ochranné pracovní brýle GH 203 s možností zabroušení dioptrických zorník]. 
Ergonomická konstrukce a nadčasový vzhled. Nastavitelná sedýlka. 
Univerzální použití na všechny typy tváře. 

GH 203 53 stříbrná 53, 56 

ORP 

POLY 

MIN 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku 

clear 

Mat. 
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VISON M 3000 
Kovové ochranné brýle Vision M 3000 s možností zabroušení dioptrických zorník]. 
Nadčasový design, robustní konstrukce s dvojitou utěsněnou přepážkou. Ergonomický 
nastavitelný silikonový nosník. Kovové tvarovatelné stranice. 

3000 02 105 
5200 

stříbrná 52, 54, 56 

ORP 

POLY 

MIN 

Obj.číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku Mat. 

clear 
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1000 18 105 
5000 

modrá 18  
bronzová 04 
titanová 22 

50, 52 

ORP 

POLY 

MIN 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku 

clear 

Mat. 

VISION M 1000 
Kovové ochranné pracovní brýle Vision M 1000 s možností zabroušení dioptrických zorník].  
Nadčasový a univerzální design pro muže a ženy. Kovové tvarovatelné stranice, nastavitelná 
sedýlka. 
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6000035000 
černá 03 

titanová 22 
50, 52 

ORP 

POLY 

MIN 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku 

clear 

Mat. 

VISION M 6000 
Kovové ochranné pracovní brýle Vision M 6000 s možností zabroušení dioptrických zorník].  
Nadčasový a univerzální design pro muže a ženy. Kovové tvarovatelné stranice, nastavitelná 
sedýlka. 
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EAGLE 
Plastové ochranné pracovní brýle Eagle s možností zábrusu dioptrických zorník]. Brýle mají 
nastavitelný sklon a délku stranic podle potřeb nositele. Konce stranic jsou vybaveny otočnými 
fixačními částmi, které zabraňují sklouzávání brýlí při pohybu hlavy.  

B 56 transparentní 56, 59 

ORP 

POLY 

MIN 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku Mat. 

clear 
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COMBOR 
Certifikované brýle vhodné pro každodenní práci.Moderní design v kombinaci s vynikajícími 
bezpečnostními prvky řadí tyto brýle mezi absolutní špičku v oblasti bezpečnosti práce. Těsně 
přiléhající rám poskytuje dokonalou ochranu proti všem  létajícím částicím. Měkké vnitřní těsněné 
poskytuje maximální komfort nošení a zároveň tlumí případné nárazy. V případě nutnosti je 
možné čočky snadno vyměnit.  

9610 155 
Černá 
Šedá 

54 

ORP 

POLY 

MIN 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku 

clear 

Mat. 
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VISION 7 
Robustní plastové brýle Vision 7 s možností zabroušení dioptrických zorník]. 
Kovové stranice lze ergonomicky přizp]sobovat. Měkká silikonová sedýlka eliminují sklouzávání 
brýlí. 

2050 05 105 5216 transparentní 52, 54 

ORP 

MIN 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku Mat. 

clear 
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VISION 9 
Lehké elegantní ochranné brýle Vision 9 s možností zabroušení dioptrických zorník]. 
Nastavitelná sedýlka, měkké stranice, elegantní design. 

2095 05 105 5216 
modrá 05 
šedá 07 

zelená 09 
52 

ORP 

POLY 

MIN 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku 

clear 

Mat. 
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OPTOR S 
Plastové ochranné pracovní brýle Optor S s možností zabroušení dioptrických zorník].  
Nastavitelná délka stranic. Měkké ergonomicky tvarovatelné stranice podle potřeb nositele. 
Flexibilní aretace stranice proti skluzu při pohybu hlavy.  

9400 S 

transparentní 

54 
ORP 

   

POLY 

48 9400XXS 
MIN 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku Mat. 

clear 
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OPTOR PLUS 
Plastové ochranné pracovní brýle Optor S s možností zabroušení dioptrických zorník].  
Nastavitelná délka stranic. Měkké ergonomicky tvarovatelné stranice podle potřeb nositele. 
Flexibilní aretace stranice proti skluzu při pohybu hlavy.  

9401 155  transparentní 54 

ORP 

   

POLY 

MIN 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku Mat. 

clear 
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SUPERIOR 
• Obruba z pevného plastu  
• Profesionální ochrana zraku   
• Nastavitelné bočnice zaručující vynikající komfort nošení  
• Softflex-stranice s kovovým jádrem  
 

2370 00 
000 5400 

Transparentní 
Černá 
Kouřová 

54 

ORP 

POLY 

MIN 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku 

clear 

Mat. 
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RX-CLIPIN 
Plastový klip pro zabroušení dioptrických zorník]. 
Snadná a rychlá manipulace. Kompatibilní s modelem ůligátor. 

2010 transparentní uni 

ORP 

POLY 

MIN 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku Mat. 

clear 
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TERMINATOR CLIPIN 
Kovový klip pro zabroušení dioptrických zorník]. 
Snadná a rychlá manipulace. Kompatibilní se všemi modely Terminátor. 

2015 stříbrná uni 

ORP 

POLY 

MIN 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku Mat. 

clear 
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TERMINATOR PLUS 
Plastové nedioptrické brýle. 
Konstrukce: plastové, ergonomický design, zvýšená těsnost v nadočnicové části zabraňuje riziku 
pronikání částic do prostoru očí. Dostatečné provětrávání zorník] díky úzké větrací štěrbině  
v obzorovém pr]řezu zorník]. Nastavitelný sklon a délka stranic. 
Nově vyvinutá antifog Plus úprava spolu s UV filtrem přináší ještě větší užitek při zachování 
odolnosti proti poškrábání. 

9395 105 černotyrkysová uni PC 

9396 105 stříbrnooranžová uni PC 

**** 006 volitelná(9395, 9396) uni PC 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku Mat. 

clear 

clear 

clear 
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ALLIGATOR 
Plastové nedioptrické brýle. 
Konstrukce: plastové, ergonomický design, zvýšená těsnost v nadočnicové části zabraňuje riziku 
pronikání částic do prostoru očí. Dostatečné provětrávání zorník] díky úzké větrací štěrbině 
v obzorovém pr]řezu zorník]. Nastavitelný sklon a délka stranic. 
Nově vyvinutá antifog Plus úprava spolu s UV-filtrem přináší ještě větší užitek při zachování 
odolnosti proti poškrábání. 

9210 105 Černá/ žlutá/ modrá uni PC 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku Mat. 

clear 
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sférický zorník – zkreslení obrazu 

EXOR 
Plastové nedioptrické brýle. BI-asférické DESIGN zorníky - přináší vysoký komfort při práci, 
rychlou a bezproblémovou adaptaci. Tato úprava eliminuje deformaci obrazu téměř v celé ploše 
zorného pole. Nastavitelný sklon a délka stranic. Nově vyvinutá antifog Plus úprava spolu s UV-
filtrem přináší ještě větší užitek při zachování odolnosti proti poškrábání. 

9390 105 černá uni PC 

9390 006 černá uni PC 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku Mat. 

clear 

clear 

asférický zorník – nezkreslený obraz 

Oční centrum Vidum, Dolní nám.ř , Opava, www.vidum.cz 
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 Řř, optikaŮvidum.cz 



FLEXOR 
Plastové nedioptrické brýle. Sportovní bezrámová konstrukce. Extrémně flexibilní  
stranice s výborným přilnutím a fixací s téměř nulovým tlakem při nošení na hlavě. Konstrukce 
brýlí je extrémně ohebná jako pružina,  dobře sedne na každý typ hlavy. Měkký nosník, příjemné 
měkké stranice s jemným přilnutím. ůntiscratch, tvrzená vrstva snižující riziko poškrábání 
povrchu. 

9020 105 černomodrá uni PC 

9020 155 černomodrá uni PC 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku Mat. 

clear 

clear 

Oční centrum Vidum, Dolní nám.ř , Opava, www.vidum.cz 
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 Řř, optikaŮvidum.cz 



NESTOR 
Plastové nedioptrické brýle. Ultralehké, velmi pružné, hmotnost 23 g. ůntiscratch, tvrzená vrstva 
snižující riziko poškrábání povrchu. 

9360 105 transparentní uni PC 

9360 105 S transparentní uni PC 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku Mat. 

clear 

Oční centrum Vidum, Dolní nám.ř , Opava, www.vidum.cz 
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 Řř, optikaŮvidum.cz 

clear 



HUNTOR 
Plastové nedioptrické brýle. Ultralehké, velmi pružné, hmotnost 23 g. ůntiscratch, tvrzená vrstva 
snižující riziko poškrábání povrchu. 

9370 105 transparentní uni PC 

9370 625 tmavá uni PC 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku Mat. 

clear 

Oční centrum Vidum, Dolní nám.ř , Opava, www.vidum.cz 
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 Řř, optikaŮvidum.cz 

clear 



CLIPTOR 

LIGHT 90996 

KLASIK 9156 W 

Ochranný předvěs na dioptrické brýle. Zabraňuje poškozování zorník] 
odletujícími mechanickými částicemi. Dá se použít na všechny kovové 
dioptrické brýle. Vhodný pro krátkodobé použití. 

Plastové nedioptrické brýle. Plastový¨ergonomický design. 
Nastavitelná délka stranic. 
Anti-scratch, tvrzená vrstva snižující riziko poškrábání povrchu. 

Plastové nedioptrické brýle, takzvané návštěvnické. 
Možnost použít na překrytí dioptrických brýlí. 
ůntiscratch, tvrzená vrstva snižující riziko poškrábání povrchu. 

9510 105 - uni PC 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku Mat. 

clear 

90996 černá uni PC 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku Mat. 

clear 

Oční centrum Vidum, Dolní nám.ř , Opava, www.vidum.cz 
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 Řř, optikaŮvidum.cz 



NAVIGATOR 
Těsné plastové nedioptrické brýle. 
Téměř žádné omezení periferního zorného pole. Obloukový design eliminuje tunelový efekt a 
umožňuje obsáhnout velké zorné pole pracovního okolí. Nastavitelný pružný pás s flexibilním 
otočným systémem vyrovnávajícím usazení na tváři. Dostatečně velké provětrávací štěrbiny. 
Měkká dosedací plocha v obvodu celých brýlí umožňuje komfortní dlouhodobé používání. 

9007 155 černá uni PC 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku Mat. 

clear 

Oční centrum Vidum, Dolní nám.ř , Opava, www.vidum.cz 
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 Řř, optikaŮvidum.cz 



AVIATOR 
Těsné nedioptrické ochranné brýle. 
Vynikající výhled s periferním vnímáním okolí. Obloukový design eliminuje tunelový efekt a 
umožňuje obsáhnout velké zorné pole pracovního okolí. Nastavitelný pružný pás s flexibilním 
otočným systémem vyrovnávajícím usazení na tváři. Lamelové provětrávací otvory zabraňují 
pronikání částic do prostoru očí. Vhodné do prašného prostředí, proti nárazu letících částic i proti 
rozstřiku tekutin. 

9005 155 transparentní uni PC 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku Mat. 

clear 

Oční centrum Vidum, Dolní nám.ř , Opava, www.vidum.cz 
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 Řř, optikaŮvidum.cz 



VENTOR 
Těsné nedioptrické ochranné brýle. Možnost nasazení na dioptrické brýle. 
Výborně sedící těsné brýle. Těsné, uzavřené po celém obvodu. Nepřímé provětrávání pro vysoký 
stupeň bezpečnosti proti vnikání tekutin. Neomezené periferní vidění. Doporučené pro nositele 
dioptrických brýlí. Nezamlžují se. Snadno vyměnitelný zorník. Komfortní, široký, pružný, 
nastavitelný textilní upevňovací pás. Vhodné do prašného prostředí, proti nárazu letících částic i 
proti rozstřiku tekutin. 

9560 255 transparentní uni PC 

9565 255* transparentní uni PC 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku Mat. 

clear 

clear 

* s mEkkou pEnou pro vEtší komfort 

Oční centrum Vidum, Dolní nám.ř , Opava, www.vidum.cz 
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 Řř, optikaŮvidum.cz 



GONDOR 
Moderní design s velkým zorným polem  
• Vynikající systém cirkulace vzduchu, který snižuje zamlžení zorníku na minimum  
• Pohodlné široké a měkké elastické uchycení brýlí na hlavě   
• Možnost objednání verze bez větrání pro použití v prašném prostředí 
• Snadná montáž kovového dioptrického klipu 

9550 255  Kouřová uni PC 

2016 - RX Dioptrická vložka uni PC 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku Mat. 

clear 

clear 

* s mEkkou pEnou pro vEtší komfort 

Oční centrum Vidum, Dolní nám.ř , Opava, www.vidum.cz 
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 Řř, optikaŮvidum.cz 



GLADIATOR 
Kombinace tvrdých a měkkých plast] dělají celoobličejové brýle extrémně robustní s dobrými 
vlastnostmi používání. Měkký přiléhavý materiál dobře a těsně přiléhá na tvář bez pocitu tlaku.  
V tvrdém plastovém materiálu zorníku je uchycen extrémně pevný polykarbonátový zorník. 
Konstrukce a materiály zaručují největší bezpečnost pro nositele. Nastavitelný pružný pás 
 s flexibilním otočným systémem vyrovnávajícím usazení na tváři. Velkoryse řešené provětrávací 
kanály v horní a spodní části brýlí v kombinaci s objemným provětráváním pro stabilní klima 
uvnitř brýlí zajišťují komfort i při dlouhodobém používání.  
Nově vyvinutá antifog Plus úprava spolu s UV-filtrem přináší ještě větší užitek při zachování 
odolnosti proti poškrábání.  

9590 166 zelená uni PC 

9591 166 modrá uni PC 

9592 166 oranžová uni PC 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku Mat. 

clear 

clear 

clear 

Oční centrum Vidum, Dolní nám.ř , Opava, www.vidum.cz 
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 Řř, optikaŮvidum.cz 



CLIPTOR WELDING 
Ochranný předvěs na dioptrické brýle. Ochrana před zářením vznikajícím při tvrdém pájení a 
bodování. Možnost použít na dioptrické ochranné brýle. 
ůntiscratch, tvrzená vrstva snižující riziko poškrábání povrchu. 
Filtr pro svařování: 1,7, 3, 4, 5, 6; 4-1,7. 

9510 131 - uni PC 

9510 133 - uni PC 

9510 134 - uni PC 

9510 135 - uni PC 

9510 136 - uni PC 

9510 147 - uni PC 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku TUídEní filtru Mat. 

Oční centrum Vidum, Dolní nám.ř , Opava, www.vidum.cz 
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 Řř, optikaŮvidum.cz 



RAPTOR WELDING 
Plastové nedioptrické brýle určené pro svařování. 
Jednoduše dobrý výhled. Dostačující ovinutí a přiléhavost zorník] brýlí kolem očí a hlavy přináší 
bezpečnost a vysoký komfort při nošení. Výborné periferní vidění díky dostatečně velkému 
zorníku. Obloukový design eliminuje tunelový efekt a umožňuje obsáhnout velké zorné pole 
pracovního okolí. 
ůntiscratch, tvrzená vrstva snižující riziko poškrábání povrchu, ultralehké 24 g, filtr na  
svařování: 2; 3; 5. 

9060 132 černá uni PC 

9060 133 černá uni PC 

9060 135 černá uni PC 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku TUída filtru Mat. 

Oční centrum Vidum, Dolní nám.ř , Opava, www.vidum.cz 
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 Řř, optikaŮvidum.cz 



AVIATOR WELDING 
Těsné nedioptrické ochranné brýle určené pro svařování. 
Vynikající výhled s periferním vnímáním okolí. Obloukový design eliminuje tunelový efekt a 
umožňuje obsáhnout velké zorné pole pracovního okolí. Nastavitelný pružný pás s flexibilním 
otočným systémem. Lamelové provětrávací otvory zabraňují pronikání částic do prostoru očí. 

9005 132 černá uni PC 

9005 133 černá uni PC 

9005 135 černá uni PC 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku TUída filtru Mat. 

Oční centrum Vidum, Dolní nám.ř , Opava, www.vidum.cz 
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 Řř, optikaŮvidum.cz 



TERMINATOR OUTDOOR 
Plastové sluneční nedioptrické ochranné brýle. 
Ultramoderní sportovní design. Vysoký komfort při nošení díky dokonalému „padnutí" na obličej. 
Nastavitelné stranice. Měkký nastavitelný nosník. Dobře těsnící po celém obvodu. 
Možnost pro kombinaci s dioptrickým klipem Terminátor CLIPINO. 
ůntiscratch, tvrzená vrstva snižující riziko poškrábání povrchu. 

9380 *** černá uni PC       **** 120 

9381 *** modrá uni PC       **** 140 

9382 *** šedá uni PC       **** 145 

9383 *** oranžová uni PC       **** 625 

9384 *** červená uni PC - - 
 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku Mat. 

* kombinace všech rám] a zorník] je možná, napUíklad ř3Ř0 140 

Oční centrum Vidum, Dolní nám.ř , Opava, www.vidum.cz 
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 Řř, optikaŮvidum.cz 

orange 

gold mirror 

silver mirror 

grey 



STRATOR OUTDOOR 
Kovové sluneční nedioptrické ochranné brýle. 
Ušlechtilý Titanium-Optik rám. Dobré „sednutí" na obličej. Měkký silikonový nastavitelný nosník. 
ůntiscratch, tvrzená vrstva snižující riziko poškrábání povrchu. 

9700 625 šedá uni PC 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku Mat. 

grey 

Oční centrum Vidum, Dolní nám.ř , Opava, www.vidum.cz 
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 Řř, optikaŮvidum.cz 



SENATOR OUTDOOR 
Plastové sluneční nedioptrické ochranné brýle. 
Hi-tech materiálová kombinace s měkkými stranicemi. Sportovní design, vynikající komfort při 
nošení. Nastavitelná délka a sklon stranic. 
ůntiscratch, tvrzená vrstva snižující riziko poškrábání povrchu. 

9411 125 modrá uni PC        

9411 625 modrá uni PC 

9412 625 šedá uni PC 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku Mat. 

grey 

grey 

amber 

Oční centrum Vidum, Dolní nám.ř , Opava, www.vidum.cz 
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 Řř, optikaŮvidum.cz 



ENDOR OUTDOOR 
Plastové sluneční nedioptrické ochranné brýle. 
Moderní sportovní unisex design. Extrémně elastické, příjemné Softflex Plus stranice s výborným 
„sednutím" kolem hlavy a robustní boční ochranou. Velmi dobré vidění při všech exteriérových 
podmínkách. Měkká lamelová sedýlka. 
Nově vyvinutá antifog Plus úprava spolu s UV-filtrem přináší ještě větší užitek při zachování 
odolnosti proti poškrábání. 

9030 566 E černošedá uni PC 

9031 826 E šedočervená uni PC 

9032 856 E stříbrnomodrá uni PC 

9033 886 E hnědooranžová uni PC 

9033 896 E hnědooranžová uni PC 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku Mat. 

grey 

orange 

blue mirror 

red-brown 
mirror 

amber 

Oční centrum Vidum, Dolní nám.ř , Opava, www.vidum.cz 
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 Řř, optikaŮvidum.cz 



ALLIGATOR OUTDOOR 
Plastové sluneční nedioptrické ochranné brýle. 
Brýle ve sportovním designu. Velké panoramatické zorníky poskytují výborné periferní vidění a 
dobrou boční ochranu. Nastavitelný sklon a délka stranic. 
Velmi snadno vyměnitelný dioptrický klip. 
ůntiscratch, tvrzená vrstva snižující riziko poškrábání povrchu. 

9210 625 černá uni PC        

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku Mat. 

grey 

Oční centrum Vidum, Dolní nám.ř , Opava, www.vidum.cz 
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 Řř, optikaŮvidum.cz 



RAPTOR OUTDOOR 
Plastové sluneční nedioptrické brýle. 
Sportovní bezrámová konstrukce. Prostě dobrý výhled. Dostačující ovinutí a přiléhavý zorník brýlí 
kolem očí a hlavy přináší bezpečnost a vysoký komfort při nošení. Výborné periferní vidění díky 
dostatečně velkému zorníku. Obloukový design eliminuje tunelový efekt a umožňuje obsáhnout 
velké zorné pole okolí. Ultralehké 24 g. 
ůntiscratch, tvrzená vrstva snižující riziko poškrábání povrchu. 

9063 120 oranžová uni PC 

9064 125 černá uni PC 

9065 130 modrá uni PC 

9060 625 černá uni PC 

9061 625 oranžová uni PC 

9062 625 modrá uni PC 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku Mat. 

blue mirror 

grey 

grey 

grey 

orange 

amber 

Oční centrum Vidum, Dolní nám.ř , Opava, www.vidum.cz 
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 Řř, optikaŮvidum.cz 



FLEXOR OUTDOOR 
Plastové sluneční nedioptrické brýle. 
Sportovní bezrámová konstrukce. Extrémně flexibilní stranice s výborným přilnutím  
a fixací s téměř nulovým tlakem při nošení na hlavě. Měkký nosník, příjemné měkké stranice  
s jemným přilnutím. Ultralehké. 

9020 625 E modrá uni PC        

9021 120 E černá uni PC 

9021 125 E černá uni PC 

grey 

orange 

amber 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku Mat. 

Oční centrum Vidum, Dolní nám.ř , Opava, www.vidum.cz 
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 Řř, optikaŮvidum.cz 



NAVIGATOR OUTDOOR 
Sluneční, těsné plastové nedioptrické brýle. 
Téměř žádné omezení periferního zorného pole. Obloukový design eliminuje tunelový efekt a 
umožňuje obsáhnout velké zorné pole pracovního okolí. Nastavitelný pružný pás s flexibilním 
otočným systémem. Dostatečně velké provětrávací štěrbiny. Měkká dosedací plocha v obvodu 
celých brýlí umožňuje komfortní dlouhodobé používání. 

9007 120 AF černá uni PC 

9007 625 AF černá uni PC 
grey 

orange 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku Mat. 

Oční centrum Vidum, Dolní nám.ř , Opava, www.vidum.cz 
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 Řř, optikaŮvidum.cz 



AVIATOR OUTDOOR 
Sluneční těsné plastové nedioptrické brýle. 
Téměř žádné omezení periferního zorného pole. Obloukový design eliminuje tunelový efekt a 
umožňuje obsáhnout velké zorné pole pracovního okolí. Nastavitelný pružný pás s flexibilním 
otočným systémem. Dostatečně velké provětrávací štěrbiny. Měkká dosedací plocha v obvodu 
celých brýlí umožňuje komfortní dlouhodobé používání. 

9005 625 AF transparentní uni PC        grey 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku Mat. 

Oční centrum Vidum, Dolní nám.ř , Opava, www.vidum.cz 
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 Řř, optikaŮvidum.cz 



ULTRAVISOR 
Ochranný štít s vynikajícím komfortem díky minimální váze. 
Plynulý vyklopitelný pr]zor obličeje. Nepřímé provětrávání zabraňuje nepříjemnému zamlžování 
pr]zoru. Perfektní boční ochrana brady, oční a ušní části hlavy díky extrémnímu bočnímu 
zakřivení. Bezstupňové nastavení fixace na hlavě s aretací polohy. Čelní absorbér potu. Ochrana 
hrany pr]zoru gumovou lištou. Možnost dodání s ochranou brady. Snadná výměna hledí. 
 
ůlternativy pr]zor]: 
- nerozbitný polykarbonátový pr]zor, 
- chemicky odolný acetátový pr]zor, 
- svářečský pr]zor (acetát) stupeň ochrany 5, 
 1,5mm silný polykarbonátový pr]zor pro 
 elektrikáře proti světelným oblouk]m, 
 polykarbonátový pr]zor se zlatým reflexním 
 povrchem jako ochrana proti tepelnému záření. 

9507 255C* černá uni AC 

9507 255 černá uni AC 

9507 155C* černá uni PC 

9507 155 černá uni PC 

9507 135 černá uni AC - 

clear 

clear 

clear 

clear 

* s ochranou brady 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku Mat. 

Oční centrum Vidum, Dolní nám.ř , Opava, www.vidum.cz 
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 Řř, optikaŮvidum.cz 



SECTOR 
Ochranný štít zajišťuje pevnou ochranu obličeje. 
Plynulý výklopný pr]zor obličeje. Bezstupňové nastavení fixace na hlavě s aretací polohy. Čelní 
absorbér potu. Možnost ochrany hrany pr]zoru hliníkovou lištou. Snadná výměna hledí. 

9505 111* žlutá uni PC        

9505 355* žlutá uni PC 

9505 155 žlutá uni 
PC 

3 mm 

clear 

clear 

clear 

* s hliníkovou lištou 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku Mat. 

Oční centrum Vidum, Dolní nám.ř , Opava, www.vidum.cz 
Kontaktní osoba: Radim Prymus, tel.553 61 11 Řř, optikaŮvidum.cz 



HECTOR 
Ochranný štít na přilbu. 
Stabilní pr]zor obličeje s adaptérem na přilbu. Snadno vyměnitelný. Možnost ochrany hrany 
pr]zoru hliníkovou lištou. 

9525 111* černá uni PC 

9525 355* černá uni PC 

9525 155 černá uni PC 

clear 

clear 

clear 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku Mat. 

Oční centrum Vidum, Dolní nám.ř , Opava, www.vidum.cz 
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TERMINÁTOR ORANGE UV 400 
Plastové nedioptrické brýle určené pro práci s UV zářením. 
Zvláště nebezpečné pro náš zrak je UV záření v rozsahu 400 - 490 nm, tzv. modré světelné záření. Velké 
dávky při nechráněném styku se zrakem mohou být příčinou nevratného poškození sítnice. 
Nový UV 400 + modrý blocker cíleně filtruje modré záření a UV záření. Optimálně chrání oči a k tomu 
p]sobí kontrastně, čímž předchází únavě očí. Velmi doporučené do oblasti medicíny a pro zpracovávání 
materiál] tvrzených  UV zářením. 

93820 černá uni PC          UV 400 +  blue blocker 

Obj. číslo Barva rámu Velikost Úprava zorníku Barva zorníku Mat. 

laser protect Ochranné brýle pro práci s laserovým zářením. 
 
Ochranné zorníky z minerálního skla pro lasery s vysokým  
výkonem 
Ochranné zorníky z plastu pro lasery se středním a nízkým 
výkonem 
Celoplastové ochranné brýle pro lasery se středním a nízkým 
výkonem 

DIOPTRICKÉ BRÝLE DO OCHRANNÝCH MASEK 

• dobré vidění v každém prostředí                     • komfort při práci 
• jednoduchá manipulace                                    • jasný obraz bez odraz] 
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•  úložný prostor na čisticí roztok 
•  rozprašovač roztoku 
•  zásobník na čisticí papíry 
•  odpadní kapsa na použité papíry 
•  uzamykatelný obsah 

•  určené na všechny materiály zorníku z plastu a minerálního skla 
•  redukce zamlžování, dezinfekční účinek  
•  vysoký čisticí účinek při extrémním znečištění mastnotou 
•  křišťálově čistý efekt zorníku  

Použití: 

Vybavení: 

9980 

9993 

9982 

0113 

9980 čisticí box 
 čisticí box „stanice", fixní upevnění na stěnu, čisticí sprej (500 ml) 
    + zásobník utěrek 700 ks, rozměry: 45 x 29 x 9 cm 

9981 čisticí tekutina 0,5 l  čisticí tekutina 0,5 l se silným čisticím a protizamlžovacím účinkem 

9984 čisticí tekutina 4 l  čisticí tekutina 4 l se silným čisticím a protizamlžovacím účinkem 

9982 rozprašovací pumpa  náhradní rozprašovací pumpa k láhvi 0,5 l 
9983 papírové utěrky  čisticí papírové utěrky „silicon free“, cca 700 ks 

9991 čistící sprej 100 ml 
 kapesní čisticí sprej (100 ml) s protizamlžovacím a dezinfekčním 
 účinkem vhodný k čištění brýlí, masek, štít] a pr]zor] 

9992 šňůrka na brýle  černá šň]rka se silikonovými očky 

9993 elastický pás elastická páska na fixaci brýlí proti sklouznutí 

0113 pouzdro na brýle 
ochranné pouzdro na brýle s měkkou šetrnou výstelkou, poutko na 
připevnění k opasku a karabinou na zavěšení 

Obj. číslo Název Popis 

Doplňky 
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POSTUP ZPRůCOVÁNÍ  

DIOPTRICKÝCH OCHRůNNÝCH BRÝLÍ 

     ODBORNÉ MDTENÍ PRůCOVNÍKů 
      Optometrista či oftalmolog vyšetří zrak pracovníka a doporučí   
      vhodný  typ skel na danou pracovní činnost dle naměřených  
      hodnot refrakce.  
 

      DODůVůTEL OCHRůNNÉ POM¥CKY 
       Vyrobí ochranné brýle podle zadaných údaj] na míru    
       pracovníka. 
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 VÝBDR VHODNÉHO TYPU OCHRůNNÝCH  BRÝLÍ 
 Na základě doporučení optometristy a očního optika si    
 pracovník vybere z možných model]  na danou činnost      
 optimální variantu ochranných brýlí. 

SERVIS OCHRůNNÝCH BRÝLÍ 
Firma Vidum zajišťuje  servis a čištění brýlí v záruční i 
pozáruční době v oční optice, dle domluvy i na 
pracovišti v rámci servisních dní. 

 PTEVZETÍ OCHRůNNÝCH BRÝLÍ 
 Pracovník si v oční optice vyzvedne zhotovené brýle,        
 které jsou mu upraveny dle ergonomie obličeje. Současně je  
 pracovník seznámen s návodem používání ochranných brýlí 
 a poučen o  zp]sobu péče  a údržbě. 



    Kontaktní osoba: Radim Prymus  
    tel.: 553 61 11 89 
    e-mail: optika@vidum.cz 
  
    www.vidum.cz 

 
Na našem moderně vybaveném pracovišti se o Vás postará oční 
lékař, optometrista, zrakový terapeut a zkušený oční optik. Ochotně 
Vám poradí a navrhnou nejlepší řešení pro Vaše vidění. 
 
 

Vaše oči si zaslouží nejvyšší kvalitu péče. 


