
impactXTM lenstechnologie:
1. Onbreekbaar: NXT lensmateriaal is ro-
buuster dan alle andere lensmaterialen, het
breekt of barst niet.
2. Hoogste optische kwaliteit: NXT heeft een
lage breukindex, minder interne spanning en
chromatische vertekening dan polycarbonaat.
Het resultaat is een scherpere en betere visuele
waarneming, een vermindering van het regen-
boogeffect en meer visueel comfort. 
3. De beste anti-scratch eigenschappen:
NXT glazen beschikken over een antistatische,
krasbestendige quarts coating die fijn stof af-
wijst.
4. Gering gewicht: NXT is ongeveer 10% lich-
ter dan polycarbonaat.
5. Exclusief half-vast platform: Op maat ge-
maakte NXT formule voor de hoogste veilig-
heid en ongeëvenaarde bescherming.
6. Unieke Photochromatic lenzen met licht-
managementtechnologie: Al naar gelang de
lichtinval worden de lenzen binnen enkele se-
conden donkerder of lichter.
Photochromic grey: 60 - 84% lichtabsorptie;
voor gemiddeld en helder licht; behoudt con-
trast en scherpte.
Photochromic red: 50 - 79% lichtabsorptie;
voor gemiddeld en helder licht; behoudt con-
trast en scherpte.
Photochromic clear: 22 - 82% lichtabsorptie,
geschikt voor alle lichtsterktes, neutrale kleur.
Photochromic laser clear: 38 - 84% lichtab-
sorptie, geschikt voor alle lichtsterktes, neu-
trale kleur.
Photochromic laser racing red: 51 - 85%
lichtabsorptie, voor gemiddeld en helder licht;
verbetert de dieptescherpte en voorkomt ver-
moeide ogen, multilaser coating.

RUDY PROJECT overzicht lenzen: 
laser black: de metaaloxyde spiegelcoating absor-
beert 88% van het licht en is daarom geschikt voor
zeer zonnige dagen of bij sterk reflecterend licht.  
multilaser blue/orange/red: 79% lichtabsorptie;
contrast, scherpte en diepte blijven behouden. Voor
middelsterk zonlicht en wisselende lichtsterktes.

smoke black: absorbeert 78% van het invallende licht
en is daardoor geschikt voor fel licht.
racing red: laat 28% van het licht door, de kleurwaar-
neming blijft behouden, contrast, scherpte en diepte
worden versterkt; voor wisselvallig weer en voor als
het langzaam donker wordt. 
orange: ca. 30% lichtabsorptie; ideaal bij diffuus licht
of bij mistig weer.
yellow: ca. 13% lichtabsorptie, ze versterken contrast
en diepte en zijn bijzonder geschikt voor de scheme-
ring, bij diffuus licht of tijdens regenachtig weer. 
transparant: lenzen met slechts 2% lichtabsorptie,
ontwikkeld ter bescherming van de ogen tegen stof en
vuil en in het donker tegen insecten.
.


