Nooit
meer
worstelen.
Eindelijk is er comfortabele
oogbescherming voor over een
bril. Daarmee kunt u zich richten
op uw werk in plaats van op
ongemakkelijke oogbescherming.

3M™ SecureFit™ 3700 OTG‑serie

3M™ SecureFit™ 3700 OTG-serie

Met Pressure Diffusion Temple‑technologie
voor de hele dag draagcomfort.

3M™ SecureFit™
3700 OTG‑serie

Veren met ratelverstelling
Ratel met meer standen zodat
de gebruiker de stand van de
lens kan aanpassen aan zijn
gelaat en aan de stand
van zijn bril.

Pressure Diffusion Temple‑technologie (PDT)
Gepatenteerde technologie van 3M waardoor
de druk over het oor wordt verdeeld voor een stevige
en comfortabele pasvorm.

Wenkbrauwbescherming
De geprofileerde wenkbrauwbescherming
rust comfortabel tegen het voorhoofd
en biedt extra bescherming
tegen deeltjes (bepaalde modellen).

Als dragers van veiligheidsbrillen
iets willen zeggen, luisteren we. Een
veelvoorkomende klacht is dat de
oogbescherming krassen veroorzaakt op
voorgeschreven brillenglazen en dat die
oncomfortabel is.
Daarom hebben we de 3M™ SecureFit™
3700 OTG‑serie ontwikkeld. De veren
met ratelverstelling maken ze eenvoudig
te verstellen voor een comfortabele
en veilige pasvorm. Modellen met
geprofileerde wenkbrauwbescherming
rusten comfortabel tegen het voorhoofd
en bieden extra bescherming tegen
deeltjes. En het beste van alles, de 3M™
Pressure Diffusion Temple‑technologie
is ontwikkeld opdat de bril licht en
comfortabel aanvoelt maar stevig blijft
zitten tijdens het bewegen.
Het is tijd om uw voorgeschreven
bril te beschermen en het langdurige
comfort van de 3M™ SecureFit™ 3700
OTG‑serie te ontdekken.

Polycarbonaat lenzen
• Absorberen 99,9% van
de UVA‑ en UVB‑straling.
• Voldoen aan de eisen van
de EN166:2001‑norm voor een
Impact Rated Spectacle.
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Kies uw coating
• Scotchgard™ anticondenscoating
maakt ze bestand tegen condens
en slijtage (bepaalde modellen).
• Ook zijn modellen met een
krasbestendige coating verkrijgbaar.
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De pasvorm die u wilt.
De bescherming die nodig is.
Modellen met wenkbrauwbescherming
bieden gebruikers extra bescherming
tegen deeltjes. Bovendien is de
wenkbrauwbescherming ontworpen
om de OTG‑lens verder van het gezicht
te plaatsen zodat deze past bij een
reeks van brilstanden op de neus.

3M™ SecureFit™ 3700 OTG-serie

SF3701ASP-BLU

SF3701SGAF-BLU

SF3702SGAF-BLU

SF3701SGAF-GRN

SF3703SGAF-GRN

SF3701SGAF-ORG

SF3702XSGAF-BLU

SF3707XSGAF-BLU

Lens: helder
Framekleur: blauw/blauw

Lens: helder
Framekleur: grijs/limegroen

Lens: helder
Framekleur: blauw/blauw

Lens: amber
Framekleur: grijs/limegroen

Lens: grijs
Framekleur: blauw/blauw

SF3707SGAF-BLU

Lens: I/O grijs
Framekleur: blauw/blauw

Lens: helder
Framekleur: grijs/oranje

WENKBRAUWBESCHERMING

SF3701XSGAF-BLU

Lens: helder
Framekleur: grijs/blauw
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Lens: grijs
Framekleur: grijs/blauw

Lens: I/O grijs
Framekleur: grijs/blauw
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3M™ SecureFit™ 3700 OTG-serie

Product ID

3M
bestelnummer

Beschrijving

Lens‑
kleur

Frame‑ kleur

Coating

Stuks
per doos

SF3701ASP-BLU

XA006510110

3M™ SecureFit™ 3700 overbril, blauwe veren, antikras+ (K),
heldere lens, SF3701ASP-BLU-EU

Helder

Blauw/blauw

AK+

20

SF3701SGAF-BLU

XA006510102

3M™ SecureFit™ 3700 overbril, blauwe veren, Scotchgard™
anticondens (K&N), heldere lens, SF3701SGAF-BLU-EU

Helder

Blauw/blauw

SGAC

20

SF3702SGAF-BLU

XA006510128

3M™ SecureFit™ 3700 overbril, blauwe veren, Scotchgard™
anticondens (K&N), grijze lens, SF3702SGAF-BLU-EU

Grijs

Blauw/blauw

SGAC

20

SF3707SGAF-BLU

XA006510169

3M™ SecureFit™ 3700 overbril, blauwe veren, Scotchgard™
anticondens (K&N), binnen/buiten lichtgrijze lens,
SF3707SGAF-BLU-EU

I/O
grijs

Blauw/blauw

SGAC

20

SF3701SGAF-GRN

XA006510136

3M™ SecureFit™ 3700 overbril, limegroene veren,
Scotchgard™ anticondens (K&N), heldere lens, SF3701SGAFGRN-EU

Helder

Grijs/
limegroen

SGAC

20

SF3703SGAF-GRN

XA006510193

3M™ SecureFit™ 3700 overbril, limegroene veren,
Scotchgard™ anticondens (K&N), amber lens, SF3703SGAFGRN-EU

Amber

Grijs/
limegroen

SGAC

20

SF3701XSGAF-BLU

XA006510847

3M™ SecureFit™ 3700 overbril, blauwe veren,
wenkbrauwbescherming, Scotchgard™ anticondens (K&N),
heldere lens, SF3701XSGAF-BLU-EU

Helder

Grijs/blauw

SGAC

20

SF3702XSGAF-BLU XA006510854

3M™ SecureFit™ 3700 overbril, blauwe veren,
wenkbrauwbescherming, Scotchgard™ anticondens (K&N),
grijze lens, SF3702XSGAF-BLU-EUv

Grijs

Grijs/blauw

SGAC

20

SF3707XSGAF-BLU XA006510862

3M™ SecureFit™ 3700 overbril, blauwe veren,
wenkbrauwbescherming, Scotchgard™ anticondens (K&N), I/O
lichtgrijze lens, SF3707XSGAF-BLU-EU

I/O
grijs

Grijs/blauw

SGAC

20

SF3701SGAF-ORG

3M™ SecureFit™ 3700 overbril, oranje veren, Scotchgard™
anticondens (K&N), heldere lens, SF3701SGAF-ORG-EU

Helder

Grijs/oranje

SGAC

20

XA006510177

#3MScienceofSafety
BELANGRIJKE MEDEDELING
Het gebruik van dit 3M product zoals beschreven in dit document veronderstelt dat de gebruiker eerdere ervaring heeft met dit type product en dat het wordt
gebruikt door een competente professional. Vóór een eventueel gebruik van dit product wordt aangeraden enkele proeven uit te voeren om de prestaties van het
product vast te stellen binnen zijn verwachte toepassing.
Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben betrekking op dit specifieke 3M product en zijn niet van toepassing
op andere producten of omgevingen. Elke handeling met of door het gebruik van dit product die in strijd is met dit document is op eigen risico van de gebruiker.
Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het 3M product dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet van
de verplichting te voldoen aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures). Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot
de gebruiksomgeving en het gebruik van hulpmiddelen met dit product, dient in acht genomen te worden. De 3M Groep (die deze elementen niet kan verifiëren of
beheersen) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van enige inbreuk op deze regels die buiten haar beslissingsbevoegdheid en controle vallen.
De garantievoorwaarden voor 3M producten worden bepaald door de documenten van de verkoopovereenkomst en de verplichte en van toepassing zijnde
clausule, waarbij elke andere garantie of schadevergoeding wordt uitgesloten.

3M Personal Safety Division
3M Nederland BV
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
+31(15)7822406

3M Belgium bvba/sprl
Hermeslaan 7
1831 Diegem
+32 27225111

Recycle dit product. Gedrukt in het VK. 3M en Scotchgard
zijn handelsmerken van 3M Company. ©3M 2019. Alle
rechten voorbehouden.
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Deze versie is het enige document dat van toepassing
is op de producten sinds de datum van publicatie.

