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FRANCOUZSKÉ SLUNEČNÍ BRÝLE  JULBO BABY pro nejmenší děti: 

brýle dodávány v ochranném pytlíku z čistícího mikrovlákna - brýle jsou chráněny i čištěny. Některé modely jsou v poloprůsvitném pouzdře 
- uvedeno u jednotlivých modelů.  Vyrobeno technologií dvojitého vstřikování, proto jsou brýle pevné a bezpečné. Části dotýkající se 
dětské hlavičky jsou opatřeny měkkým velmi jemným povrchem pro maximální pohodlí dítěte. 

model LOOPING I: 0 -  8 měsíců.  Anatomicky stavěné brýle se zakřivenými stranicemi jsou reverzibilní, tj. z obou stran stejné, nezáleží 
na tom, jak je nasadíte. Brýle jsou dodávány s utahovatelným pružným páskem, který zajistí brýle proti sklouznutí z  hlavy dítěte. Barva 
pásku ladí s barvou brýlí.  Použité sluneční čočky: Spectron4. 

model LOOPING II: 12 -  24 měsíců.  Anatomicky stavěné brýle se zakřivenými stranicemi jsou reverzibilní, tj. z obou stran stejné, 
nezáleží na tom, jak je nasadíte. Brýle jsou dodávány s utahovatelným pružným páskem, který zajistí brýle proti sklouznutí z  hlavy dítěte. 
Barva pásku ladí s barvou brýlí.  Použité sluneční čočky: Spectron4. 

model LOOPING III: 2 - 4 roky.  Anatomicky stavěné brýle se zakřivenými stranicemi jsou reverzibilní, tj. z obou stran stejné, nezáleží 
na tom, jak je nasadíte. Brýle jsou dodávány s utahovatelným pružným páskem, který zajistí brýle proti sklouznutí z  hlavy dítěte. Barva 
pásku ladí s barvou brýlí. Použité sluneční čočky: Spectron4. 

model BUBBLE: 3 - 5 let.  Anatomicky stavěné brýle se standardními zakřivenými stranicemi s dírkou na případné provlečení utahovacího 
pásku. Pásek není součástí produktu, nutno koupit zvlášt. Pogumovaný povrch částí, kterí jsou ve styku s pokožkou, zajištuje pohodlí i 
chrání proti sklouznutí. Tenké stranice umožnují použití pod lyžařskou nebo cyklistickou helmu. Model dodáván v pevném plastovém 
pouzdře. Použité sluneční čočky: Spectron4. 

model BOOBA: 4 - 6 let.  Anatomicky stavěné brýle se standardními zakřivenými stranicemi s dírkou na případné provlečení utahovacího 
pásku. Pásek není součástí produktu, nutno koupit zvlášt. Pogumovaný povrch částí, které jsou ve styku s pokožkou, zajištuje pohodlí i 
chrání proti sklouznutí. Tenké stranice umožnují použití pod lyžařskou nebo cyklistickou helmu. Model dodáván v pevném plastovém 
pouzdře. Použité sluneční čočky: Spectron3. 

model SOLAN: 4 - 6 let, velikost 51-14-115.  Anatomicky stavěné brýle s matným povrchem, zajímavými wrap-around stranicemi = 
stranice obejme hlavu, neohýbá se za uši, ale drží na hlavě tlakem ohnutí.  Pogumovaný povrch částí, které jsou ve styku s pokožkou, 
zajištuje pohodlí i chrání proti sklouznutí. Flexibilní části u spánků usnadňují nasazování a sundávání,  ploché stranice vhodné i pro použití 
pod čepici, lyžařskou nebo cyklistickou helmu a mají na koncích dírky na případné provlečení utahovacího pásku. Pásek není součástí 
produktu, nutno koupit zvlášt. Velmi hezké a praktické sluneční brýle pro menší děti, chlapce i děvčata.  Model dodáván v čistícím pytlíku z 
mikrovlákna. Barva ŠEDÁ doplněná barevnými vnitřky a ozdobami. Použité sluneční čočky: Spectron3. 

model NOA: 4 - 8 let, velikost 48-17-115.  Anatomicky stavěné brýle s lesklým povrchem, zajímavými wrap-around stranicemi = stranice 
obejme hlavu, neohýbá se za uši, ale drží na hlavě tlakem ohnutí. Tenké stranice vhodné i pro použití pod čepici, lyžařskou nebo 
cyklistickou helmu. Velmi hezké sluneční brýle pro větší děti, chlapce i děvčata.  Model dodáván v pevném plastovém pouzdře. Použité 
sluneční čočky: Spectron3. 

model BOWL: 6 - 10 let.  Anatomicky stavěné brýle s lesklým povrchem, zajímavými barevnými kombinacemi a se standardními 
stranicemi. Velmi hezké sluneční brýle pro větší děti, chlapce i děvčata.  Model dodáván v pevném plastovém pouzdře. Použité sluneční 
čočky: Spectron3. 

model OZONE: 6 - 10 let, velikost 51-14-125.  Anatomicky stavěné brýle s matným povrchem, zajímavými wrap-around stranicemi = 
stranice obejme hlavu, neohýbá se za uši, ale drží na hlavě tlakem ohnutí.  Flexibilní části u spánků usnadňují nasazování a sundávání,  
stranice vhodné i pro použití pod čepici, lyžařskou nebo cyklistickou helmu. Velmi hezké sluneční brýle pro větší děti, chlapce i děvčata.  
Model dodáván v pevném plastovém pouzdře. Použité sluneční čočky: Spectron3. 

Vysvětlení nomenklatury slunečních filtrů - použití:  

kategorie 3: sluneční světlo silné intenzity. 

kategorie 4: sluneční světlo mimořádně silné intenzity. 

SPECTRON 3+: lehké polykarbonátové čočky odolné proti nárazu, vhodné pro všechny typy sportů - sluneční filtr pro silnou sluneční 
intenzitu. Antireflexní filtr zlepšuje ostrost viditelného světla, zvenčí lehké zrcadlo. 

SPECTRON 4: lehké polykarbonátové čočky odolné proti nárazu, vhodné pro všechny typy sportů - sluneční filtr pro mimořádně silnou 
sluneční intenzitu.Nevhodné pro řidiče a účastníky silničního provozu. Antireflexní filtr zlepšuje ostrost viditelného světla, zvenčí lehké 
zrcadlo. 

Brýle splňují evropskou směrnici 89/686/EHS (norma EN 1836:2005, A1:2005 v platném znění). 

Vyrobeny v EU 

Varování: tento výrobek není určen pro přímé pozorování slunce. 

Údržba a skladování: umyjte v mýdlové vodě ve vlažné vodě,  po opláchnutí utřete do sucha měkkým hadříkem. Na čočky použijte 
mikrovláknovou utěrku, popřípadě v kombinaci s roztokem na čištění čoček. Netřete povrch silou. 

 


