Vďaka širokej ponuke typov skiel, ako sú NXT, minerálne a polykarbonátové
sklá, dokáže JULBO každému ponúknuť individuálne riešenie a splniť
požiadavky športovkýň a športovcov (bez financii).

Technológia

Sklá

SKLO OKULIAROV, KTORÉ SA DOKÁŽE PRISPÔSOBIŤ KAŽDÉMU
PRIRODZENÉMU PROSTREDIU.

NXT Vďaka novej NXT- technológii, vyvinula značka JULBO paletu špeciálnych skiel. Polar HIGH-DEFINITION (HD), Zebra,
Cameleon, Octopus. Pôvodne boli NXT sklá vyvinuté pre americkú armádu a to pre čelné sklá vrtulníkov a svoje ďalšie
hlavné využitie našli v priezoroch ochranných heliem vodičov formuly 1. NXT-sklo má optimálne vlastnosti organického
skla a jeho dodatočnou výhodou je, že je možné ho vyrobiť výrobnými technikami používanými pri výrobe minerálneho
skla: Proces odliatia sa vykonáva pri veľmi nízkych teplotách.

Najvýznamnejšie
vlastnosti NXT

Vysoká optická kvalita (výborná priehľadnosť) · výnimočná odolnosť: vysoká životnosť (nedochádza k praskaniu,
pretože tlakové pnutie materiálu je nižšie), nerozbitné a odolné voči rozpúšťadlám. · superľahké.

Špeciálne
výhody NXT

Pigmenty a vrstvy špeciálnej úpravy, nie sú nanášané iba na povrch skiel,
ale integrované priamo do jadra priebežne fotochromického skla.

POLAR HD,

ZEBRA,

CAMELEON,

OCTOPUS,

OPTIMÁLNA KVALITA
POHĽADU SPOJENÁ SO
ŠPIČKOVÝM KOMFORTOM
Sklo vyvinuté pre koleciu
okuliarov LIFESTYLE,
najvhodnejšie pre jazdu
autom.

A UŽ MÔŽETE VYKROČIŤ
Z TIEŇA DO SVETLA
Sklo vyvinuté pre koleciu
okuliarov SPEED,
doporučené pre aktivity
ako sú bicyklovanie,
horská turistika, trail
a lezenie.

JASNÝ POHĽAD
V KAŽDOM TERÉNE
Sklo vyvinuté pre koleciu
okuliarov OUTDOOR,
doporučené pre
nasadenie vo vysokohorských terénoch
a v púšti.

JASNÝ POHĽAD AŽ
PO HORIZONT
V KAŽDOM POČASÍ.
Sklo vyvinuté pre koleciu
okuliarov NAUTIC,
doporučené pre
nasadenie v oblasti
vodných športov.

· Fotochromická vlastnosť: je
samočinné tónovanie skiel,
vďaka korému sa sklo
prispôsobí intenzite jasu.
Široké spektrum ochrany,
kategórie 2 až 4. Rýchle
stmavenie a zosvetlenie
skiel, a to v čase
od 22 do 28 sekúnd.
· Vysoko – účinná a stála
ochrana proti zahmleniu:
zabraňuje zahmlievanie skiel
a garantuje dlhú životnosť.

· Polarizujúce a fototropické
sklo zároveň. Dve technológie
v jednom skle!
· Fototropická vlastnosť: je
samočinné tónovanie skiel,
vďaka korému sa sklo prisôsobí
intenzite jasu. Široké spektrum
ochrany, kategórie 3 až 4.
· Polarizácia: neutralizuje
oslepujúce reflexie svetla zo
snehu a zabezpečuje vysokú
ostrosť pohľadu.
· Vysoko – účinná a stála
ochrana proti zahmleniu:
zabraňuje zahmlievanie skiel
a garantuje dlhú životnosť.

· Polarizujúce a fototropické
sklo zároveň. Dve technológie
v jednom skle!
· Fototropická vlastnosť: je
samočinné tónovanie skiel,
vďaka korému sa sklo prisôsobí
intenzite jasu. Široké spektrum
ochrany, kategórie 3 až 4.
· Polarizácia: neutralizuje
oslepujúce odrazy svetla
zo snehu a zabezpečuje
vysokú ostrosť pohľadu.
· Vysoko – účinná a stála
ochrana proti zahmleniu:
zabraňuje zahmlievanie skiel
a garantuje dlhú životnosť.

· Neutralizuje odlesky slnečných
lúčov, ktoré sa odrážajú
od lesklých povrchov.
· Vysoká kvalita pohľadu
a vysoká ostrosť kontrastu:
nedochádza k skresleniu terénu.

MINERÁLNE SKLO SKLO IDEÁLNE PRE NASADENIE VO VYSOKOHORSKÝCH TERRÉNOCH ALEBO V PÚŠTI.
Jeho najvýznamnejšie vlastnosti: · vysoká optická kvalita · odolné proti oderu, proškriabaniu a nárazom.

ALTITUDE ARC, optimálna ochrana vo vysokohorských terénoch
Sklo vyvinuté pre kolekciu okuliarov OUTDOOR je najlepším doporučením zo skiel používaných v ľadovcových terénoch.
· Antireflexná úprava zvyšuje optický komfort a to vďaka absorbcii rušivého svetla vnútornou stranou skla. · Stmavujúca úprava:
zlepšuje filtráciu viditeľného svetla. · Flash – úprava: optimalizuje filtrovanie viditeľného svetla vďaka zrkadlovej úprave skiel.

SPECTRON POLYKARBONÁTOVÉ SKLO

UNIVERZÁLNE SKLO PRE NASADENIE VO VŠETKÝCH ŠPORTOCH.

Jeho najvýznamnejšie vlastnosti: · odolné voči nárazom · príjemne ľahké · netrieštivé sklo.

Sklá pre okuliare od
Minerálne sklá

Doporučená
oblasť využitia

Hladina priepustnosti
viditeľného svetla

Index ochrany
v kat.

Antireflexná povrchová úprava
+ úprava flash

Spectron – polykarbonát

Antireflexná povrchová úprava
+ stmavujúca zložka
+ úprava flash

Úprava flash
Úprava flash
Antireflexná povrchová úprava
Úprava flash

Antireflexná povrchová úprava

Prispôsobí sa
intenzite svetla

2 až 4

Povrchová úprava regulujúca
zahmlievanie

Prispôsobí sa
intenzite svetla

3 až 4

Hydrofóbna povrchová úprava

Prispôsobí sa
intenzite svetla

3 až 4

NTX

®

Povrchová úprava regulujúca
zahmlievanie

Všetky sklá značky Julbo patria po optickej stránke do kategórie 1 a ponúkajú Vám 100% ochranu pred nebezpečným UVA, -B a –C žiarením.
Ochranný index podľa kategórie

Stupeň priepustnosti
viditeľného svetla

Doporučená oblasť
použitia

80% až 100%

Ochranné kategórie
EU normy

43% až 80%
18% až 43%
8% až 18%
3% až 8%

Špecifické metódy spracovania
Ako expert v oblasti ochrany proti
slnečnému žiareniu v rizikovom prostredí,
vyvíja Julbo high-tech metódy
na spracovanie skiel
do najrôznejších prostredí.

Vyskoúčinná a trvalá ochrana proti zahmlievaniu: - zabraňuje zahmlievaniu a skiel a garantuje
maximálnu životnosť.
Antireflexná povrchová úprava: - zvyšuje optický komfort vďaka absorbcii rušivých odrazov
na vnútornej strane skla.
Stamvenie: - zlepšuje filtráciu viditeľného svetla.
Flash: - optimalizuje filtrovanie viditeľného svetla vďaka zrkadlovej úprave skiel.
Hydrofóbna povrchová úprava: - odpudzuje vodu a zabezpečuje jej kompletné odperlenie.
Táto úprava zabraňuje vodným molekulám spájanie. Ostrosť pohľadu sa zvyšuje.

Práve vo veľhorách sa stretnete s tými
najextrémnejšími svetelnými podmienkami ako sú napr.: vysoká svetelná
intenzita, silné odrazy svetla alebo
neobvyklé variácie svetelnosti. Čerstvý
sneh odráža 85 % slnečného žiarenia
a UV index silnie každých 1000 m
nadmorskej výšky o 10 %. Za týchto
extrémnych podmienok sa musia
skialpinisti absolútne spoľahnúť
na svoje vybavenie, ktoré by malo
byť citeľné v čo najmenšom rozsahu.
Pre dosihnutie optimálnej ochrany
pred slnečným žiarením Vám
OUTDOOR-sortiment okuliarov ponúka
modely, ktoré sa vyznačujú obzvlášť
vysokým pokrytím a odnímateľnými
bočnými clonami. Rámy okuliarov sú
ľahké a pevné (čo umožňuje ich nosiť
napr. v ruksaku bez rizika poškodenia)
sú nastaviteľné a ergonomicky
tvarované (ramienka sa dajú ľahko
prestaviť aj v prípade že máte na
rukách práve rukavice, tiež je
zabezpečená ventilácia ktorá pomáha
predchádzať kondenzácii). Sklá verne
reflektujú horský reliéf a okamžite
sa prispôsobia danej svetelnosti.
Tieto dva dôležité faktory zaručujú
optimálny komfort pohľadu.

Cameleon – NXT – sklá spĺňajú vysoké
požiadavky skialpinistov vďaka dvom
high-tech procesom a to vďaka
polarizácii (antireflexná ochrana) a
fotochromickej vlastnosti (samočinné
tónovanie skiel podľa intenzity jasu,
ochranná kategória 3-4), a taktiež
vďaka úprave antifog (špeciálna
vrstva regulujúca kondenzáciu).

Jasný pohľad
v každom teréne

Explorer

326

Nostalgia a technológia

1
Alti Spectron X6

11 biela

5
Cameleon®

14 sivočierna

53 titánová matná

7
Altitude Arc

11 biela

14 sivočierna

22 sivočierna

Explorer XL

326

Nostalgia a technológia

Pokrytie
Dobré pokrytie, odnímateľné
bočné clony.
Ventilácia
Do rámov integrované
ventilačné otovory zabezpečia
optimálnu ventiláciu.

54 kaki

Komfort nosenia
Až do 360° nastaviteľné
ramienka + upevňovacia
páska pre dokonalý sed.
Ramienka Grip Tech
Sú vyrobené z exluzívneho,
príjemného a komfortného
materiálu, na ktorý sa
neprichytávajú vlasy.

veľkosť skiel

šírka nosa

dĺžka ramienok

Micropores GT

6
Alti Arc X8

14 čierna

23 Micropores PT 24

Klasické ľadovcové okuliare
– najlepšia voľba

Klasické ľadovcové okuliare
– najlepšia voľba

Pokrytie
Dobré pokrytie, odnímateľné
bočné clony z kože vo výške
spánkov.

20 nikel

Komfort nosenia
Nastaviteľné konce ramienok.

1
Alti Spectron X6

14 čierna

20 nikel

Drus

7
Altitude Arc

14 čierna

14

Tradícia nasadenia
vo veľhorách

20 nikel

Pokrytie
Dobré pokrytie, odnímateľné
bočné clony z kože vo výške
spánkov.
Komfort nosenia
Nastaviteľné konce ramienok.

1
Alti Spectron X6

14 čierna

53 titánový lesk

23 metalická sivá

54 bronz

3

Nomad

5
®

14 čierna

Bude Vás sprevádzať
až na koniec sveta

®

Zebra

Cameleon

23 metalická sivá

14 čierna

125

23 metalická sivá

Pokrytie
Dobré pokrytie, odnímateľné
bočné clony 2 rozličných farieb.
Komfort nosenia
Elastomerické výplne
na koncoch ramienok pre
dokonalý komfort nosenia.

Legend

1
Alti Spectron X6

14 sivočierna

21 strieborná

50 čokoládovo hnedá

53 titánový lesk

330

Terénne okuliare
navrhnuté špeciálne pre úzku tvár

36 oceľovo-modrá

Pokrytie
Ideálne pre úzku tvár,
dobré pokrytie,
odnímateľné bočné clony.
Komfort nosenia
Nastaviteľné ramienka
v prevedení Grip Tech –
exluzívny a príjemný materiál,
na ktorom sa neprichytávajú
vlasy. Optimálne
prispôsobiteľné forme hlavy.

Advance

3
®

Aktívne outdoor okuliare

Zebra

14 čierna

23 bronzová

26

21 matná strieborná

50 čokoládovo-hnedá

Pokrytie
Dobré pokrytie, odnímateľné
bočné clony.
Komfort nosenia
Jedinečne tenké
a regulovateľné ramienka
sú vhodné na nosenie
pod helmou.

Dolgan

325

Viacúčelové okuliare
na hory aj pre voľný čas

1
Alti Spectron X6

2
Spectron X4

Dolgan

331

Viacúčelové okuliare
na hory aj pre voľný čas
20 strieborná

50 čokoládovo hnedá
Dolgan325

22 sivočierna

35 tmavomodrá
Dolgan 331

54 bronzová

20 strieborná

50 čokoládovo hnedá
Dolgan325

22 sivočierna

35 tmavomodrá
Dolgan 331

54 bronzová

Pokrytie
Odnímateľné a nastaviteľné
bočné clony.
Sklá
Špeciálna, silne priliehavá
geometria zaručuje extra
široké zorné pole.

Arctic

192

Inšpirované odvahou
Mikea Horna

1
Alti Spectron X6

14 sivočierna

22 matný antracit

Ventilácia
Do rámov integrované
ventilačné otovory zabezpečia
optimálnu ventiláciu.
Komfort nosenia
Mäkká elastomerická
výplň na konci ramienok.

Morská voda unášaná vetrom, slaná
voda, slnko odrážajúce sa
od vodnej hladiny, neustále
meniaca sa svetelnosť, sťažené
navigačné podmienky, rýchlosť… pri
všetkých týchto faktoroch potrebujú
ľudia na vode hlavne spoľahlivého
spoločníka a absolútnu optickú
ochranu pri pozorovaní vodnej
hladiny (vlnobitie, pohyb vetra,
prúdenie vody…).
NAUTIC športové okuliare
sa vyznačujú obzvlášť vysokým
pokrytím, sú ultra ľahké, perfektne
sedia (upevňovacia páska pre
dokonalý sed, elastomerické výplne
na koncoch ramienok) a špeciálna
úprava zabezpečuje ochranu proti
zahmlievaniu spôsobenému zvýšenou
telesnou námahou.

Sklá okuliarov športovcom
a športovkiniam verne zobrazujú
okolie a dovolia odýchnuť ich očiam.
Špeciálne vyvinuté sklá Octopus,
vhodné pre všetky vodné športy sú
polarizujúce a fototropické zároveň.
Pre úplnú dokonalosť sú všetky typy
skiel Octopus samozrejme vybavené
hydrofóbnou povrchovou úpravou.

Jasný pohľad
až po horizont
v každom počasí

Franck CAMMAS
na jeho Groupama 2,
SNSM rekord,
reflektované slnečné svetlo 10%
95 000 lux

Race

239

High-tech model
pre všetky moria sveta

Pokrytie
Extra široké zorné pole vďaka
panoramatickým sklám.

0
Clip Polarized

23 asfaltovo-sivá
/čierna

5
Octopus

78 Pomarančová
/sivá

14 čierna
/červená

23 asfaltovo-sivá
/červená

13 Malinovo-červená
/sivá

14 čierna
/čierna

Bezpečnosť nosenia
Mäkká, nárazy tlmiaca
a protišmyková stojka na nos.
Výplne tlmiace nárazy vo výške
spánkov zabezpečia optimálnu
ochranu.
Komfort nosenia
Mäkká gumená výplň na konci
ramienok. Extra tenká a pevná
upevňovacia páska.

Vnútorný clip-rám

Clipoprace

veľkosť skiel

Ventilácia
Prirodzená ventilácia,
vďaka tvaru skiel.

9
Polarized

®

šírka nosa

dĺžka ramienok

Sail

238

Športový a tradičný vzhľad
pre vodné športy

2
Spectron X4

5
Octopus

9
Polarized

®

Sail Xl

334

Športový a tradičný vzhľad
pre vodné športy
13 Malinovo-červená/
sivá

14 čierna/
čierna

14 čierna/
červená

23 asfaltovo sivá/
červená

13 Malinovo – červená/
sivá

14 čierna/
čierna

Pokrytie
Dobré pokrytie a široké
ramienka pre výbornú ochranu.
35 tmavo-modrá/
sivá

23 asfaltovo-sivá/
čierna

Bezpečnosť nosenia
Výplne tlmiace nárazy vo výške
spánkov zabezpečia optimálnu
ochranu.

Eoliane

240

Slnečné okuliare navrhnuté
pre jachtárky

2
Spectron X4

5
Octopus

9
Polarized

®

Pokrytie
Dobré pokrytie pre malú tvár.
13 červená

23 asfaltovo-sivá

14 čierna

14 čierna

23 asfaltovo-sivá

13 červená

14 čierna

Komfort nosenia
Úzke a pekne tvarované
ramienka zaručujú perfektný
sed a najvyšší komfort nosenia.
Odľahčené rámy.

Typhoon

185

Slnečné okuliare pre jachtárov
s upevňovacou páskou

5
Octopus

22 sivo-čierna

9
Polarized

23 asfaltovo-sivá

22 sivo-čierna

Pokrytie
Dobré pokrytie

23 asfaltovo-sivá

Bezpečnosť nosenia
Mäkká, nárazy tlmiaca
a protišmyková stojka na nos.
Komfort nosenia
Mäkké elastomerické výplne
na koncoch ramienok pre
optimálny sed. Regulovateľná
upevňovacia páska, ktorá sa
jednoducho upevní na ramienku
pomocou klipsne, je zárukou
najvyššieho komfortu
a bezpečtnosti nosenia.

78 pomarančová

Globe

324

Športové slnečné okuliare
pre vodné športy a iné…

2
Spectron X4

9
Polarized
Ventilácia
Ventilačné otvory sú
integrované v ráme
vo výške spánkov.

13 červená

14 čierna

14 čierna

Komfort nosenia
Mäkké elastomerické výplne
na koncoch ramienok
pre optimálny sed.
21strieborná

Športovci a športovkyne v oblasti
cyklistiky a trailu sú vystavení
neustále meniacej sa svetelnosti.
Preto sú donútení prispôsobiť
sa terénu v priebehu sekúnd.
Športové aktivity, pri ktorých zohráva
najdôležitejšiu rolu rýchlosť, vyžadujú
výkonnú ochranu proti vetru,
vyprskávajúcej zemine, blatu či vode
a v prašnom prostredí. Okrem
všetkého je dôležitá aj
aerodynamická forma a schopnosť
okuliarov okamžite sa prispôsobiť
všetkým svetelným podmienkam.
Intenzívna telesná aktivita tiež
vyžaduje dodatočnú ventiláciu
(ventilačné otvory na ráme okuliarov
a špeciálna úprava skiel proti
zahmlievaniu). Veľmi dôležitý je tiež
komfort nosenia, predovšetkým ak sa
okuliare nosia pod helmou.
Rada okuliarov SPEED sa tiež
vyznačuje skvelým pokrytím, zvýšenou
bezpečnosťou, aerodynamikou,
prispôsobiteľnosťou, ľahkosťou
a komfortom nosenia. Tento typ
okuliarov vám ponúka
zorné pole o rozsahu 180°.

Špeciálne sklá typu „Zebra“ vybavené
fotochromickou vlastnosťou a opatrené
ochrannou vrstvou redukujúcou
zahmlenie, boli extra vyvinuté
pre nové outdoor aktivity a vďaka
tomu veľmi uľahčujú oku spracovanie
prechodu zo svetla do tieňa.

A už môžete
vykročiť z tieňa
do svetla

Off Road

345

Dole z vychodeného chodníka

Pokrytie
Extra široké zorné pole vďaka
panoramatickým sklám.

3
Zebra®

Vnútorný clip-rám

Ventilácia
Prirodzená ventilácia,
vďaka tvaru skiel.
14 čierna

21 strieborná

Bezpečnosť nosenia
Mäkká, nárazy tlmiaca
a protišmyková stojka na nos.
Výplne tlmiace nárazy vo výške
spánkov zabezpečia optimálnu
ochranu.

Clipoprace

Komfort nosenia
Mäkká elastomerická výplň
na konci ramienok zaručuje
optimálny sed.

veľkosť skiel

veľkosť nosa

dĺžka ramienka

Trail
3

346

Pre milovníkov bežeckého trailu
®

Zebra

11 biela

13 červená

14 čierna

54 Mokka

Vnútorný clip-rám

Clipoprace

protišmyková stojka na nos.
Pokrytie
Extra široké zorné pole vďaka Výplne tlmiace nárazy
vo výške spánkov zabezpečia
panoramatickým sklám.
optimálnu ochranu.
Ventilácia
Prirodzená ventilácia, vďaka Komfort nosenia
Mäkká elastomerická výplň
tvaru skiel.
na konci ramienok zaručuje
optimálny sed. Extra tenká
Bezpečnosť nosenia
a pevná upevňovacia páska.
Prispôsobiteľná, mäkká,
nárazy tlmiaca a

Race

3
®

Zebra

14 čierna
/čierna

78 Pomarančová
/sivá

Vnútorný clip-rám

23 asfaltovo sivá
/žltá

Clipoprace

239

Na cestách

šmyková stojka na nos.
Pokrytie
Extra široké zorné pole vďaka Výplne tlmiace nárazy
vo výške spánkov zabezpečia
panoramatickým sklám.
optimálnu ochranu.
Ventilácia
Prirodzená ventilácia, vďaka Komfort nosenia
Mäkká elastomerická výplň
tvaru skiel.
na konci ramienok zaručuje
optimálny sed. Extra tenká
Bezpečnosť nosenia
a pevná upevňovacia páska.
Prispôsobiteľná, mäkká,
nárazy tlmiaca a proti-

0
4 vymeniteľné sklá:
Spectron X5, Spectron X6,
Hi Contrast, Clear Sight

14 čierna

54 kaki

Instinct
1
Spectron X5

14 čierna

3

Pozorné oko
pri akejkoľvek svetelnosti

Zebra®

14 čierna

78 pomarančová

328

54 kaki

Pokrytie
Dobré pokrytie, špeciálna,
silne priliehavá geometria
zaručuje extra široké zorné
pole.
Komfort nosenia
Výnimočne široké
elastomerické násadky na
koncoch ramienok zabezpečia
optimálny sed okuliarov.

Cros

345

XXL-rozhľad

0
3 vymeniteľné sklá:
Spectron X5, Hi Contrast,
Clear Sight

11 biela

78 Pomarančová

14 čierna

2
Hi Contrast
orange

14 čierna

Pokrytie
Extra široké zorné pole vďaka
panoramatickým sklám.

Vnútorný clip-rám

Clipoprace

Ventilácia
Prirodzená ventilácia, vďaka
tvaru skiel, regulovateľná
na dvoch miestach.
Bezpečnosť nosenia
Mäkká, nárazy tlmiaca
a protišmyková stojka na nos.
Komfort nosenia
Mäkká elastomerická výplň
na konci ramienok zaručuje
optimálny sed.

Deep

230

Ženské okuliare
do každého terénu

2
Spectron X4

9
Polarized
Pokrytie
Dobré pokrytie

19 pink

22 sivo–čierna

22 sivo – čierna

Bezpečnosť nosenia
Prispôsobiteľná, mäkká, nárazy
tlmiaca a protišmyková stojka
na nos. Výplne tlmiace nárazy
vo výške spánkov zabezpečia
optimálnu ochranu.

26 slivkovo–modrá

Komfort nosenia
Mäkká elastomerická výplň
na konci ramienok zaručuje
optimálny sed.

Addict

231

Štýlové okuliare do každého terénu

2
Spectron X4

22 sivo–čierna

9
Polarized

35 tmavo–modrá

22 sivo–čierna

Pokrytie
Dobré pokrytie
Bezpečnosť nosenia
Prispôsobiteľná, mäkká, nárazy
tlmiaca a protišmyková stojka
na nos. Výplne tlmiace nárazy
vo výške spánkov zabezpečia
optimálnu ochranu.
Komfort nosenia
Mäkká elastomerická výplň
na konci ramienok zaručuje
optimálny sed.

54 kaki

Navrhnuté pre všetkých, ktorí chcú
profitovať zo spojenia dvoch svetov,
a to z profesionálnych skúseností
JULBO v oblati skiel a komfortného
riešenia rámov, pričom je kladený
dôraz na športový look.
Julbo Polar HD sklá v NXT ponúkajú
čistý, jasný a precízny pohľad.
Antireflexná úprava, šetriaca oči,
je doporučovaná obzvlášť
pre jazdu autom.

Komfortný
pohľad

2
Spectron X4

14 čierna

9
Polar HD

17 biela/pink

14 čierna

Strip M

263

17 biela/pink

19 slivkovo–modrá/
pink

2
Spectron X4

14 čierna

9
Polar HD

78 čierna/oranžová

14 čierna

78 čierna/oranžová

Stip L

56 čokoládovo–hnedá/
tyrkysová

262

2
Spectron X4

14 čierna/oranžová

9
Polar HD

56 čokoládovo–hnedá/
tyrkysová

14 čierna

Block

265

25 bordová/zelená

56 čokoládovo–hnedá/
tyrkysová

2
Alti Spectron X4

14 čierna

78 čierna/oranžová

9
Polar HD

14 čierna

Citizen

339

2
Spectron X4

14 čierna

9
Polar HD

50 čierna / hnedá

2
Alti Spectron X4

14 čierna

56 čokoládovo–hnedá/
tyrkysová

14 čierna

Zoo

50 čierna/hnedá

9
Polar HD

14 čierna

336

Tweed

50 čierna/hnedá

264

2
Spectron X4

14 čierna

9
Polar HD

56 čokoládovo–hnedá/
tyrkysová

14 čierna

Nova

340

Rage

341

78 sivá/oranžová

16 modrá/zelená

21
Spectron X4

11 biela

78 čierna/oranžová

14 čierna

2
Spectron X4

14 svetlá oceľ/
sivo–čierna

9
Polar HD

78 čierna/
sivo–oranžová

2
Spectron X4

14 čierna/
sivo–čierna

13 čierna/
červeno–sivá

47 čierna/
„korytnačí pancier“

269

Road

267

14 svetlá oceľ/
sivo -čierna

9
Polar HD

56 čokoládovo–hnedá/
tyrkysová

Dual

78 chróm/
sivo–oranžová

2
Spectron X4

16 chróm/zelená

2
Spectron X4

50 čierna/jantárová

Miss

337

Dub

268

19 chróm/pink

9
Polar HD

50 čierna/jantárová

2
Spectron X4

14 čierna/čierna

Clip

343

Kick

344

21 svetlá oceľ/čierna

23 svetlá oceľ/
slivkovo-modrá

2
Spectron X4

14 čierna

23 asfaltovo sivá

21 strieborná

2
Spectron X4

14 čierna
/čokoládovo–hnedá

20 svetlá oceľ
/matná čierna

21 čierna/sivá

23 svetlá oceľ/oranžová

2
Spectron X4

21 čierna/sivá

2
Spectron X4

26 sivá/slivkovo–modrá

13 čierna/červená

Flat M 270

36 sivá/svetlo–modrá

338

Flat M

270

14 čierna/čierna
Flat L 272

50 svetlá oceľ/hnedá

Gum II

Flat L

272

2
Spectron X4

11 biela

Tanker

348

Cartel

347

14 matná čierna

22 čierna

2
Spectron X4

11 biela

50 čokoládovo–hnedá

14 čierna

2
Spectron X4

9
Polarized

11 biela

14 čierna

19 pink

50 čokoládovo–hnedá

14 čierna

Unit

274

2
Spectron X4

9
Polarized

11 biela

14 čierna

50 čokoládovo–hnedá

54 mokka

1
Spectron X5

14 čierna

54 kaki

275

Cube

88

14 čierna

9
Polarized

50 čokoládovo–hnedá

Pride

22 asfaltovo–čierna

Pre detské oči, ktoré nevyhnutne
potrebujú bezchybnú ochranu, používa
JULBO rovnaké rady high – tech skiel,
ako aj pre dospelých. Pre dokonalé
prispôsobenie sa okuliarov
špecifickým kontúram detskej tváre,
vyvinulo JULBO 3 rady rámov, ktoré sú
formou úplne odlišné, tak aby mohli
byť oči Vášho dieťaťa chránené
po celé detstvo. Okuliare sú rozdelené do nasledovných kategórií:
Baby: 0 -3 roky
Dieťa: 3 – 10 rokov
Teenager: 10 – 15 rokov
Okuliare boli navrhnuté tak, aby
čo najlepšie priliehali a kopírovali
kontúry detskej tváre, majú
univerzálne rámy a prispôsobiteľné
ramienka, tiež sme nezabudli
na upevňovaciu pásku zaručujúcu
dokonalý sed okuliarov a špeciálne
výplne tlmiace prípadné nárazy…
JULBO myslelo na každý detailný
rozdiel odlišujúci detskú okuliare
od okuliarov pre rodičov, a pri tom
všetkom samozrejme nezabudlo
na dobrý design aj pre naše malé
ratolesti, ktoré často už aj v ich
skorom veku dbajú na svoj výzor!

Batoľatá sa pozerajú na svet zdola. Preto potrebujú
okuliare, ktoré budú priliehať, tak aby deti neboli
pokúšané neustále pozerať ponad rámy ich okuliarov.
JULBO tento problém vyriešil okrúhlou formou,
prieliehavými rámami a centrovanými sklami.
Takto sa Vaše deti konečne môžu pozrieť
na svet úplne bezpečne.

Looping I

189

0 – 18 mesiacov
Moje prvé JULBO

1
Alti Spectron X6
Pokrytie
Dokonalé pokrytie vďaka
centrovaným, okrúhlym sklám.
Bezpečnosť nosenia
Rámy bez ohybných spojov
sa prispôsobia aj tej
najmenšej tváričke.

12C modrá/sivá

15C žltá/sivá

18C sivá/pink

19C pink/pistácia

20C sivá/pistácia

26C levanduľová/pink

Komfort nosenia
Extra tenká a elastická
upevňovacia páska.
Extra bezpečnosť
Rámy bez ohybných spojov
výrazne znižujú riziko
poranenia.

veľkosť skiel

šírka nosa

dĺžka ramienok

Looping II

332

12 – 24 mesiacov
Pre prvé detské kroky…

1
Alti Spectron X6

Upevňovacia páska

Pokrytie
Dokonalé pokrytie vďaka
centrovaným, okrúhlym sklám.
12C modrá/sivá

16C pistácia/fialová

20C sivá/pomarančová 26C fialová/pistácia

19C pink/modrá

Bezpečnosť nosenia
Rámy bez ohybných spojov
sa prispôsobia aj tej
najmenšej tváričke.
Komfort nosenia
Extra tenká a elastická
upevňovacia páska.

26C pomarančová/fialová

Extra bezpečnosť
Rámy bez ohybných spojov
výrazne znižujú riziko
poranenia.

Looping III

349

2 – 4 roky
Svet bez obmedzení
je stvorený pre mňa
Dostupné od 2008

1
Alti Spectron X6

Upevňovacia páska

Pokrytie
Dokonalé pokrytie vďaka
centrovaným, okrúhlym sklám.
12C modrá/sivá

16C biela/pistácia

19C slivkovo–modrá/pink

18C biela/pink

50C čokoládovo–hnedá
/modrá

78C kaki/pomarančová

Bezpečnosť nosenia
Rámy bez ohybných spojov
sa prispôsobia aj tej
najmenšej tváričke.
Komfort nosenia
Extra tenká a pevná
upevňovacia páska.
Extra bezpečnosť
Rámy bez ohybných spojov
výrazne znižujú riziko
poranenia.

Pop

1
Alti Spectron X6

21 strieborná

33 1adovec

128

Pre malých nezbedníkov

Pokrytie
Dokonalé pokrytie vďaka
centrovaným, okrúhlym sklám.

32 oceľovo–modrá

Bezpečnosť nosenia
Priliehavá konštrukcia rámov
a ramienok.

36 perleťovo-modrá

Komfort nosenia
Elastomerické výplne
na koncoch ramienok
pre dokonalý sed okuliarov.

Toon

123

Pre malých pátračov

1
Spectron X5

2
Spectron X4
Bezpečnosť nosenia
Prispôsobiteľná, mäkká, nárazy
tlmiaca a protišmyková stojka
na nos, zaručí pevný sed
okuliarov na nose.

13 červená

36 perleťovo–modrá

12 modrý krištál

23 pink

Komfort nosenia
Ergonomický tvar okuliarov
sa dokonale prispôsobí
detskej tvári.

Kola

236

Dokonalý sed a komfort okuliarov
pre Vaše ratolesti

1
Spectron X6

24 fialový krištál

2
Spectron X4

78 pomarančový krištál

19 pink kryštál

Pokrytie
Dokonalé pokrytie vďaka
centrovaným, okrúhlym sklám.

36 modrý kryštál

Bezpečnosť nosenia
Ramienka v prevedení
Grip Tech – exluzívny a príjemný
materiál, na ktorom
sa neprichytávajú vlasy.
Komfort nosenia
Ramienka sú nastaviteľné
v rozpätí 360°, čo zabezpečuje
výborný komfort nosenia.

Peekaboo

83

Dokonalý prehľad a komfort

1
Spectron X5

2
Alti Spectron X6
Pokrytie
Dokonalé pokrytie vďaka
centrovaným, okrúhlym sklám.

12 modrý krištál

24 fialový krištál

14 čierna

19 pink kryštál

Bezpečnosť nosenia
Ramienka z nekĺzavého
materiálu.
33 ľadovec

21 strieborná

Komfort nosenia
Nastaviteľné konce ramienok.

V tomto období života sú deti veľmi aktívne.
JULBO okuliare sú prispôsobivé takmer každému
prostrediu a veľmi odolné všetkým bežným nárazom.

Coach

220

Pre malých dobrodruhov

1
Spectron X5

Pokrytie
Dobré pokrytie vďaka
priliehavej konštrukcii rámov.

13 červená

14 sivo-čierna

35 modrá

36 1adovo–modrá

21 strieborná

Komfort nosenia
Elastomerické výplne
na stranách ramienok
zaručujú dokonalý sed
okuliarov.

Noa

2
Spectron X5

126

Malé hviezdy

14 čierna

19 pink kryštál

24 fialový kryštál

36 modrý kryštál

Pokrytie
Dobré pokrytie vďaka
priliehavej konštrukcii rámov.

Keedz

1
Spectron X5

20 matná sivá
pomarančová

25 čerešňovo-červená

187

Pre mladých športovcov

Pokrytie
Dobré pokrytie vďaka
priliehavej konštrukcii rámov.

21 matná strieborná
/sivá

Komfort nosenia
Elastomerické výplne
na stranách ramienok zaručujú
dokonalý sed okuliarov.

36 perleťovo–modrá

Spot M

118

Pre mladých horolezcov

1
Alti Spectron X6

22 antracitová

32 oceľovo–modrá

2
Spectron X4

20 matná sivá

36 perleťovo–modrá

Pokrytie
Dobré pokrytie vďaka
priliehavej konštrukcii rámov.

25 čerešňovo–červená

Bezpečnosť nosenia
Elastomerické výplne
na stranách ramienok zaručujú
dokonalý sed okuliarov.
Komfort nosenia
Ramienka v prevedení
Grip Tech – exluzívny
a príjemný materiál, na ktorom
sa neprichytávajú vlasy.

Ozone M
1
Spectron X4

19 pink

36 1adovo–modrá

22 sivo-čierna

Pokrytie
Dobré pokrytie vďaka
priliehavej konštrukcii rámov.

35 navy

Bezpečnosť nosenia
Komfortné gumené výplne
ramienok v oblasti spánkov
zaručujú bezpečnosť.

54 kaki

Next
1
Spectron X5

19 pink

237

Malé športové okuliare
pre každú príležitosť

1
Alti Spectron X6

20 metalická sivá

26 slivkovo–modrá

52 4okoládovo–hnedá

41

Outdoorové slnečné okuliare
pre malé tváre

Pokrytie
Dobré pokrytie vďaka
priliehavej konštrukcii rámov.
Bezpečnosť nosenia
Tenké, flexibilné ramienka.

22 metalická čierna

36 perleťovo–modrá

Teenageri zväčša chcú mať slnečné okuliare rovnakého
štýlu ako dospelí, a preto navrhla firma JULBO niekoľko
štýlov okuliarov „ako pre dospelých“, ktoré sú výborne
prispôsobené kontúram tváre teenagera.

2
Spectron X5

14 čierna

2
Spectron X4

23 asfaltovo–sivá

Sonic M

318

Kovové slnečné okuliare
pre teenagerov

Extra
Ultra ľahké
Komfort nosenia
Elastomerické výplne
na koncoch ramienok zaručujú
dokonalý sed okuliarov.

Ozone L

2
Spectron X4

14 lesklá čierna

35 navy

333

Presne ako dospelí…

19 pink

Pokrytie
Dobré pokrytie vďaka
priliehavej konštrukcii rámov.

22 sivo čierna

Bezpečnosť nosenia
Komfortné gumené časti
ramienok.

54 kaki

Spot L

119

Pre mladých horolezcov

1
Alti Spectron X6

22 antracitová

23 asfaltovo–sivá

2
Spectron X4

12 modrá

25 čerešňovo–červená

Pokrytie
Dobré pokrytie vďaka
priliehavej konštrukcii rámov.

22 antracitová

Bezpečnosť nosenia
Exkluzívne tvarované konce
ramienok, pre dokonalý sed
okuliarov.

Match

2
Spectron X4

12 modrá

179

Pre začínajúcich jazdcov

14 čierna

Pokrytie
Dobré pokrytie vďaka
priliehavej konštrukcii rámov.

53 titán

1
Alti Spectron X6

21 strieborná

22 čierna

32 modrá

54 kaki

Neve

316

Juniorské vysokohorské
slnečné okuliare

Pokrytie
Dobré pokrytie vďaka
priliehavej konštrukcii rámov
a ramienok.

Play

1
Spectron X5

14 čierna

164

S nadhľadom…

50 čokoládovo–hnedá

Pokrytie
Dobré pokrytie vďaka
priliehavej konštrukcii rámov.

54 kaki

Street

2
Spectron X4

178

Mestské športové okuliare

12 modrá

14 čierna

40 chrómvá–sivá

54 bronzová

Pokrytie
Dobré pokrytie vďaka
priliehavej konštrukcii rámov.

