
Filter- 
kategorie Beschreibung Verwendung Symbol

0

Leicht getönte 
Sonnenbrille

Light tint sunglasses

Sehr eingeschränkte Dämpfung der Son-
nenstrahlung

Very limited reduction of sunglare

1

Eingeschränkter Schutz vor 
Sonnenstrahlung

Limited protection against sunglare

2

Sonnenbrille für allge-
meine Verwendung

General purpose  
sunglasses

Guter Schutz vor  Sonnenstrahlung

Good protection against sunglare

3
Hohe Schutz vor Sonnenstrahlung

High protection against sunglare

IEC 60417-5955

ISO 7000-2948 

ISO 7000-2950 

ISO 7000-2949 

Alle ROSE brilsets hebben een licht, bij normaal gebruik onbreekbaar montuur van  
Grilamid en slipvrije uiteinden van de pootjes en neuspads.

Alle ROSE brilsets met verwisselbare lenzen worden geleverd incl. verwisselbare  
lenzen orange + clear, soft brillenbox, micro-vezel brillenzakje (voor het reinigen van de  
lenzen) en brilband.

ROSE polycarbonaat lenzen: Getinte lenzen van bij normaal gebruik onbreekbaar  
polycarbonaat bieden in alle kleuren 100% UV-A- en -B-bescherming.
smoke flash mirror (filtercategorie 3): laat 10% licht door, voor zonnig weer en  
lichtgevoelige ogen; neutrale kleur. 
orange (filtercategorie 1): laat 37% licht door, ideaal bij wisseling tussen schaduw en zon, bij  
bewolking, donkere weersomstandigheden, schemering, mist en  
regen; ophelderend en contrast-verhogend. 
clear (filtercategorie 0): laat 92% licht door, ideaal bij mist, schemering en in het donker 
of als bescherming tegen vuil en insecten.

Alle ROSE Photochromic brillen worden geleverd incl. een Rose brillenbox, microvezel 
brillenzakje (voor het reinigen van de lenzen) en brilband.

ROSE fotochrome lenzen: Meekleurende lenzen van bij normaal gebruik onbreekbaar  
polycarbonaat bieden in alle kleuren 100% UV-A- en -B-bescherming, de verkleuringstijd 
bedraagt ca. 10 seconden. 
clear to grey: laat 84 - 22% licht door, voor alle weersomstandigheden, neutrale kleur. 
orange to grey: absorbeert 53 - 12% van het licht, voor helder tot zonnig weer, de basiskleur 
orange werkt ophelderend en contrastverhogend. 

-  Rose zonnebrillen zijn niet geschikt om er mee naar de zon te kijken of om u tegen kunst-
matig geproduceerde UV-stralen te beschermen. De filtercategorie van de bril bevindt
zich op de betreffende lens.

- De zonnebril dient niet als bescherming tegen mechanische schokken.
- Reiniging uitsluitend met water en zeep of geschikte onderhoudsproducten.
-  Bril in de daarvoor bijgeleverde box bewaren en tijdens de opslag extreme temperatuur

schommelingen vermijden.
-  De glazen dienen op krassen en vervuiling gecontroleerd te worden, omdat dit het zicht

vooral ‚s nachts in ruime mate in negatieve zin kan beïnvloeden.
- Vóór gebruik of na een val bril op beschadigingen onderzoeken.

white/weiß




