VERHAAL VAN
GLOGGLZ
Om te voldoen aan de eisen van professionele en recreatieve
watersporters, zijn de watersport zonnebrillen van Glogglz speciaal
ontwikkeld van de beste materialen. Ze zijn ontwikkeld dóór sporters vóór sporters. (De enige gepatenteerde zonnebril onder water die
werkt als een goggle!)
De oorsprong van Glogglz ligt in de U.S.A., Florida waar de brillen
een noodzakelijk item zijn voor op het water. De zon is daar erg fel
dus moeten de brillen aan hoge eisen voldoen.

GLOGGLZ
BOX

Glogglz

®

Display alléén voor shops / verenigingen / clubs / e.d.
De display heeft ruimte voor 12 brillen of cases.

EYEWEAR AND CASES

Bij een eerste bestelling ontvangt u de display. Deze dient wel volledig
gevuld te worden met 12 brillen of cases. Het assortiment van de 12 brillen
bestaat uit 4x Rayz, 4x Finz, 4x Cudaz. Elk in 4 verschillende kleuren. Bij de
cases zijn het 3 stuks van elke maat in verschillende kleuren. Nabestellingen
mogen variëren. Verkrijgbaar in 8 verschillende kleuren

Onze lichtgewicht modellen zijn ontworpen voor dagelijks comfort
in elke waterrijke omgeving. Elk montuur is gemaakt van slagvast
polycarbonaat met ventilatiegaten waardoor lucht en water makkelijk
weg kunnen. Heavy duty polycarbonaat (2mm) lenzen zijn polariserend waardoor de schittering op het water geminimaliseerd wordt en
de lenzen bieden een zeer hoge UV-bescherming. Er zit een vaste
nylon band aan de Glogglz die verstelbaar is door de platte vlindersluiting. Dus de bril is ook makkelijk onder een helm te dragen. Ze
zijn verkrijgbaar in 3 modellen die elk in 4 kleuren worden geleverd in
een microvezel hoesje.
De brillen worden niet alleen gedragen door watersporters maar ook
te gebruiken voor MTB, Beach Volleybal, Wiel- rennen, Hardlopen,
Triatlon, Biatlon, Supatlon, en nog veel meer sporten!

GLOGGLZ CASE
Hoge kwaliteit waterdichte cases (koffertje) bij elke sport te gebruiken.
Er zijn 3 verschillende maten elk in 8 kleuren.
GL310 Case S: L131 x B77 x H28 mm
GL320 Case M: L151 x B85 x H39 mm
GL330 Case L: L171 x B96 x H49 mm
Er zit een verstelbare band aan voor je pols en riemlussen voor om je
middel. Heeft een ‘powerclaw’ vergrendel systeem, waterdichte sluiting,
rubberen binnenkant, beschermend netje, riem lussen, polycarbo- naat
buitenkant, druk regelaar, zachte stoot bescherming. De case blijft drijven

Glogglz

High Performance Sport & Leisure Eyewear and more...

FINZ

CUDAZ

GESCHIKT VOOR ONDER ANDERE:
Kitesurfen - Stand Up Paddling - Windsurfen - Surfen - Catamaran
zeilen - Zeilen - MTB - Veldrijden - Wielrennen - Skiën - Snowboarden - Prone paddleboarden - Roeien - Kajakken

GESCHIKT VOOR ONDER ANDERE:
Triatlon - Biatlon - Jetski - Wakeboarden - Golfsurfen – Waterskiën Recreatief zwemmen

Verkrijgbaar in de volgende kleuren:
- Polariserende glazen
- Polycarbonaat monturen
- Waterafstotende laag over lenzen
- 2mm polycarbonaat lenzen
- Kras bestendig (bij normaal gebruik)
- Cat. 3 polycarbonaat lenzen
- Zeer hoge UV-beschermende lenzen
- Nickel zilveren hardware
- Rubberen neusprotector
- Vaste nylonband trek & sluit (platte vlindersluiting)
- Ontworpen ‘air-flow’ monturen voor anti condens
- Speciaal ontwikkeld goed passende montuur ‘wrap- around’ design

RAYZ

Verkrijgbaar in de volgende kleuren:
- Gepatenteerd model met ingebouwde goggle
- Polycarbonaat monturen
- Waterafstotende laag over lenzen
- 2mm polycarbonaat lenzen
- Kras bestendig (bij normaal gebruik)
- Cat. 3 polycarbonaat blauwe lenzen
- Zeer hoge UV-beschermende lenzen
- Nickel zilveren hardware
- Rubberen neusprotector
- Nylonband trek & sluit (vlindersluiting)
- Speciaal ontwikkeld goed passende montuur ‘wrap-around’ design
Monturen en lenzen voldoen aan MIL-STD-105E en SAAS LT-1 en 21CFR.

GESCHIKT VOOR ONDER ANDERE:
Kitesurfen - Stand Up Paddling - Windsurfen - Surfen - Catamaran
zeilen - Zeilen - MTB - Veldrijden - Wielrennen - Skiën Snowboarden Prone paddleboarden - Roeien - Kajakken
Verkrijgbaar in de volgende kleuren:
-

Polariserende glazen
Polycarbonaat monturen
2mm polycarbonaat lenzen
Waterafstotende laag over lenzen
Kras bestendig (bij normaal gebruik)
Cat. 3 polycarbonaat lenzen
Zeer hoge UV-beschermende lenzen
Nickel zilveren hardware
Rubberen neusprotector
Vaste nylon band trek & sluit (platte vlindersluiting)
Ontworpen ‘air-flow’ monturen voor anti condens
Speciaal ontwikkeld goed passende montuur‘wrap-around’ design

801.410. onze glazen voldoen aan het huidige FDA reg. nr. 10045295 en
Medische specificatielijst B102948 volgens de USA eisen.

