Jindra Knot - MTB

Jirka Oliva - Kayak

Lina Völker - triathlon

HAVE FUN WITH
Justus Nieschlag - triathlon
Martin Bicens - extreme races

Libor Hůlka + Petr Fojt

Milan Silný - adventurer

Petra Veselá - triathlon
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R2 team ELEVEN

Sváťa Božák - ultramarathon

Tomáš Řenč - triathlon

Ondra Petr - XTERRA

Michal Lapihuska + Petr Laňka

Štěpán Stránský - bikepacking

VÝROBA A VÝVOJ
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CO JE NOVÉHO

HD ČOČKY

REVOLUCE JAK LÉPE VIDĚT
VLNOVÉ DÉLKY
Všimněte si, jak se postupně snižuje kmitočet
těchto vln. Mnoho z nich znáte z každodeního
života:
Cosmic rays / kosmické záření - má nejvyšší kmitočet
Gama rays / gama paprsky (Gama nůž v lékařství)
X rays / rentgenové paprsky (lékařství)
Ultraviolet (UV) / ultrafialové světlo
Visible light / viditelné světlo
Infrared (IR) / infračervené světlo
Mikrowaves / mikrovlná energie
Radar / radarové paprsky (letectví)
Radio / Radiové paprsky (lékařství např onkologie)
Broadcast band / Vysílací pásma jako je FM radio, TV

VIOLET
380 - 450 nm

BLUE
450 - 495 nm

GREEN
495 - 570 nm

YELLOW
570 - 590 nm

ORANGE
590 - 620 nm

RED
620 - 750 nm

HD ČOČKY
Různá prostředí, ve kterých se my lidé
nacházíme jsou však složena z různých
barev a tak je potřeba redukovat
či podporovat různé barvy různě
intenzivně. A právě proto se HD čočky
musí navrhovat detailně a unikátně
do jednotlivých prostředí podle důrazu
na různé barvy (golf, město, trial,
vodní sporty…)

8
Jak je z grafu zřejmé, světlo které reálně vidíme, je jen úzkým výsekem energií
a frekvencí, které se kolem nás neustále běžně vyskytují.
Světlo je tok částic z nějakého zdroje, tento tok částic (fotonů) se prostorem nešíří
přímo, ale ve vlnách, částice kmitají nahoru a dolů. Tyto vlny pak mají různý kmitočet,
nebo-li frekvenci.
Nejkratší vlny z toho co vidíme má fialová barva (380-450nm). A viditelnému světlu
fialové barvy předchází to, čemu říkáme UV - ultrafialové záření. Toto záření naše očí
ještě nevidí, ale naše tělo ho silně vnímá a reaguje na něj. Například tím že nám hnědne
pokožka = opalujeme se. UV záření má vlnovou délku menší než 380nm..

Čočky, které používáme v R2 mají filtr UV světla až 400nm. Neboli nepropouští UV
a fialové světlo až do 400nm. Všimněte na Obr. 1… 400nm už je částečně viditená fialová
barva, energeticky ještě stále příliš intenzivní a tedy pro naše oči potenciálně stejně
škodlivé jako UV.

HD neboli High Definition znamená vysoké rozlišení. Cílem snahy je zajistit ostré
a přehledné vidění skrze čočky slunečních brýlí. Princip je jednoduchý, ale abychom
ho snadno pochopili je třeba nejprve znát fakt, že naše oči jsou různě citlivé na různé
barvy.

Platná legislativa umožňuje prodávat sluneční čočky s UV ochranou již od 380nm.
Standard u levných brýlí je UV ochrana 380nm. R2 však investuje do vyšší ochrany pro
své zákazníky.

Maximální citlivost našich očí je na světlo s vlnovou délkou okolo 555 nm (540THz),
které se nachází v oblasti zelených a žlutých tónů v optickém spektru. Další výrazná
citlivost je pak v oblasti červené a nejméně vnímáme světlo z modré a fialové oblasti.

R2 čočky nedělají kompromisy a zvyšují standard ochrany zraku.

Aby se tedy lidem zvýšila schopnost identifikovat všechny barvy, které vidí, snižuje
se čočkou brýlí intenzita přenosu světla v zelené a žluté oblasti a tím se podporuje

vnímání ostatních barev. Tato modulace světla nám tak přináší jasnější vidění a méně
únavy našim očím.
Důležité je také vědět, že když se díváme, náš optický nerv má nejrychlejší odezvu
na barvy a teprve následně vnímáme tvary, prostor a další detaily.
Zlepšení přenosu barevného vnímání nám tak snižuje únavu optického nervu
a poskytuje další, vyšší úroveň ochrany zraku.Kromě průzračného vidění je
tak náš mozek schopen lépe a rychleji rozpoznávat všechny barvy v krátkém
čase a to i za špatného světla!
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TR90
TR90 materiál je vysoce odolným materiálem díky své výjimečné flexibilitě a tvarové paměti. Byl speciálně vyvinut pro extrémní
podmínky, kde je požadavek na maximální odolnost a přitom minimální váhu. Použití tohoto inovativního materiálu nám zároveň
dovoluje výrobu vizuálně náročných modelů i reagovat na zvyšujíce požadavky po efektivní ergonomii sportovních brýlí. Testování
prokázalo, že TR90 až 5x prodlužuje praktickou životnost výrobku. Díky pružnosti materiálu jsou brýle velmi komfortní na samotné
nošení. Brýle vyrobené z TR90 Vás nezklamou v žádné situaci, díky své odolnosti, nízké váze a tvarové paměti Vám poskytnou
maximální ochranu i komfort a vy se můžete soustředit pouze na Váš nejlepší výkon.

TR90

AntiSlip

Extrémně lehký a přitom velmi odolný high-tec materiál
s nadprůměrnou pružností a tvarovou pamětí, zvýšený komfort nošení.

Protiskluzové nosníky a straničky. Zamezují skluzu brýlí,
které perfektně drží na obličeji.

Photochromatic

Flexipad

Čočky se automaticky ztmavují/zesvětlují podle intenzity slunečního
svitu.

Lze upravit téměř pro každý obličej, perfektně sedí. Zajišťuje větší
pohodlí při nošení, nosník lze přizpůsobit tvaru nosu.

HD

Adjustable Strap

Vysoko-kontrastní čočky zvyšující prokreslení obrazu.

Zamezuje skluzu brýlí při extrémních sportovních výkonech.

HD Pol
PHOTOCHROMATIC
Unikátní samozabarvovací vlastnost brýlí známá jako Photochromatic je revoluční
vlastností v průmyslu výroby sportovních brýlí. Tato moderní technologie brýlových
čoček dodává brýlím vysokou universálnost použití v podstatě za všech světelných
podmínek. Chemické vlastnosti čoček dokáží velmi rychle reagovat na aktuální
intenzitu UV záření a ztmavovat / zesvětlovat tak čočku adekvátně prostředí. Díky
této vlastnosti poskytují vysoký uživatelský komfort během prakticky všech možných
světelných podmínek, kdy pokaždé zajistí dokonalé vidění. Minulostí je potřeba
výměnných čoček nebo dalších brýlí, Photochromatic brýle se přizpůsobí Vám a vy
si budete moci užívat svůj závod.
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Polarizované vysoko-kontrastní čočky zvyšující
prokreslení obrazu.

Polarized
Čočky eliminují nepříjemné odlesky, vhodné pro sport, řízení,
aktivity u vody. Polarizace ulevuje očím a snižuje tak jejich únavu.

Adjustable temples
Upravitelné straničky zlepšující usazení brýlí na obličeji.

XL
Brýle pro větší obličeje.

Photopolar

XS

Přináší samozabarvovací a polarizační schopnost zároveň.

Brýle pro menší obličeje.

Xchange view

100% UV

Výměnou různých čoček přizpůsobíte brýle aktuálním podmínkám.

Garantována 100% ochrana před UV zářením A,B, C.

Platinum lenses

Soft case

Výrazně snižují námahu očí díky speciální otěruodolné zrcadlem
ošetřené čočce, která omezí prostupnost světla do očí tím, že ho odrazí.

V měkkém mikrovláknovém pouzdru se brýle nepoškrábou
a navíc jím lze z rubové strany brýle dobře vyčistit.

ImpactProtection

CE - Safety pro

Téměř nerozbitný materiál čoček zajišťuje vyšší bezpečnost očí.

Garantujeme prověřenou bezpečnost brýlí.

Pro Optic compatible
POLARIZED
R2 Polarized je naše technologie jak minimalizovat únavu očí. Polarizace světla je
technologie, která odstraňuje všechny paprsky světla odražené od okolních ploch
z viditelného spektra a tím vytváří realističtější obraz skutečnosti a subjektivně
prosycenější barvy. Především tak nenutí zrak neustále reagovat na rušivé odlesky
a fakticky tak očím ulevuje. Statistiky dokládají, že 83% zákazníků, kteří vyzkoušejí
Polarized R2 brýle, tuto komfort zvyšující vlastnost znovu žádají při další koupi.

K dokoupení odnímatelná dioptrická vložka do sportovních brýlí.
Brýle lze bez omezení používat i bez vložky.

Ventilation system
Vzduchová ventilace umožňující proudění vzduchu, které
zamezuje (případně odstraní v pohybu) mlžení.

Designed in CZ
Designováno v ČR

NoFrame

New product

Umožňují neomezený výhled všemi směry i v předklonu.

Sezóní novinka.
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AT092D

65-12-108

KIDS

HERO

AT092E

65-12-108

KIDS

WHEELLER

AT038I

136-15-115

HERO

AT092F

65-12-108

KIDS

WHEELLER

AT038K

136-15-115

HERO

AT092H

65-12-108

KIDS

WHEELLER

AT038L

2020

136-15-115

HERO

AT092I

65-12-108

KIDS

WHEELLER

AT038M

2020

136-15-115

ULTIMATE

AT094A

132-0-128

CHEETAH

AT054N

69-18-124

PROOF

AT095C

134-0-135

RACER

AT063H

77-15-120

PROOF

AT095D

134-0-135

RACER

AT063K

77-15-120

PROOF

AT095F

134-0-135

2020

RACER

AT063P

RACER

AT063P/PH

RACER

AT063Q

RACER

AT063T

RACER

AT063U

RACER

AT063V

RACER

AT063W

2020

RACER

AT063X

2020

RACER

AT063Y

2020

77-15-120

ROCKET

AT098G

RACER

AT063Z

2020

77-15-120

ROCKET

AT098H

2020

SKINNER XL

AT075M

78-20-119

XL

ROCKET

AT098I

2020

124-0-135

XS

SKINNER XL

AT075O

78-20-119

XL

DROP

AT099C

59-16-121

XS

SKINNER XL

AT075P

2020

78-20-119

XL

DROP

AT099D

59-16-121

XS

SKINNER XL

AT075Q

2020

78-20-119

XL

XS

CROWN

AT078G

70-16-135

CROWN

AT078H

CROWN

AT078K

2020

77-15-120

PROOF

AT095G

77-15-120

PROOF

AT095H

77-15-120

EVO

AT097D

73-17-130

77-15-120

EVO

AT097G

73-17-130

77-15-120

EVO

AT097H

2020

73-17-130

77-15-120

EVO

AT097I

2020

73-17-130

77-15-120

ROCKET

AT098B

124-0-135

XS

77-15-120

ROCKET

AT098E

124-0-135

XS

124-0-135

XS

124-0-135

XS

134-0-135
2020

134-0-135

DROP

AT099F

2020

59-16-121

FLUKE

AT100A

2020

135-0-118

70-16-135

FLUKE

AT100B

2020

135-0-118

70-16-135

FLUKE

AT100C

2020

135-0-118

CROWN

AT078L

70-16-135

EDGE

AT101B

2020

134-0-120

CROWN

AT078M

2020

70-16-135

EDGE

AT101C

2020

134-0-120

CROWN

AT078N

2020

70-16-135

EDGE

AT101D

2020

134-0-120

CROWN

AT078O

2020

70-16-135

EAGLE

AT102A

2020

63-17-132

MASTER

AT086F

59-13-139

EAGLE

AT102B

2020

63-17-132

MASTER

AT086G

59-13-139

EAGLE

AT102C

2020

63-17-132

MASTER

AT086K

2020

59-13-139

VIST

AT103A

2020

73-17-130

MASTER

AT086L

2020

59-13-139

VIST

AT103C

2020

73-17-130

ALLIGATOR

AT087B

63-10-119

DESIGNED IN CZ

HERO

77-11-130

CE

77-11-130

2020

SOFT CASE

2020

AT031P

HD

AT031N

PEAK

TR 90

PEAK

100% UV

VEL. XS/XL

FLEXIPAD

ANTISLIP

NO FRAME

VENTILATION

PRO OPTIC

IMPACT PROTECTION

PLATINUM LENSES

ADJUSTABLE TEMPLES

X-CHANGE

PHOTOPOLAR

POLARIZED

HD POL

PHOTOCHROMATIC

ROZMĚRY
63-10-119

NEW

63-10-119

AT087H

KÓD
AT087G

ALLIGATOR

CE

ALLIGATOR

77-11-130

HD

77-11-130

AT031J

TR 90

MODEL

DESIGNED IN CZ

SOFT CASE

100% UV

VEL. XS/XL

FLEXIPAD

ANTISLIP

NO FRAME

VENTILATION

PRO OPTIC

IMPACT PROTECTION

PLATINUM LENSES

ADJUSTABLE TEMPLES

X-CHANGE

PHOTOPOLAR

POLARIZED

HD POL

PHOTOCHROMATIC

ROZMĚRY

KÓD
AT031A

PEAK

NEW

MODEL
PEAK
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AT031N - Peak
1-3
11
rám: černá / matná
čočka: fotochromatická oranžová

44

45
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AT031A - Peak

AT031J-Peak

1-3
11
rám: černá / lesklá
čočka: fotochromatická hnědá

0-3
11
rám: černá / matná
čočka: fotochromatická šedá

AT031P - Peak
1-3
10
rám: černá / matná
čočka: oranžová, modré zrcadlo

11

130

R2 PEAK jsou skvělé brýle do všech podmínek! Super lehké a absolutně
komfortní. Mnohaletý bestseller. Tvarem universální pro mnoho typů
obličeje. Dokonalému usazení napomáhá výškově i stranově upravitelný
nosník. Nově v několika barevných variantách obrouček a především,
také rozdílných stupních fotochromatizace.

R2 WHEELER je sportovní stylovka, která je díky
plochým a tenkým straničkám super pohodlná
a přitom vůbec neklouže. V 3D nastavitelný
protiskluzový nosník pomáhá dokonalému
usazení brýlí. TR90 materiál použitý při výrobě
rámu zásadně snižuje váhu a zvyšuje životnost
těchto velmi pohodlných slunečních brýlí.

WHEELLER

CHEETAH

COMFY & EASY

CUTE & FRIENDLY

AT038M - Wheeller

AT054N - Cheetah

2
4
rám: černá, červená / matná
čočka: šedá, stříbrné zrcadlo

0-3
11
rám: černá, matná
čočka: fotochromatická šedá
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69
136

15

115

AT038I - Wheeller

AT038K - Wheeller

AT038L - Wheeller

3 4
rám: žlutá, šedá / matná
čočka: šedá, modré zrcadlo

3
4
rám: červená, černá / matná
čočka:šedá, červeno-černé revo

1- 3
13
rám: černá, matná
čočka: fotochromatická hnědá

18

124

Sportovní brýle R2 CHEETAH jsou moderní klasikou pro sport i volný čas.
Navíc lze brýle snadno přizpůsobit podmínkám výměnou čoček. Vyrobeno
z ultralehkého a přitom vysoce odolného materiálu TR90.

RACER
AT063H - Racer

AT063K - Racer

AT063P - Racer

AT063P/PH - Racer

0-3
11
rám: černá, tmavě šedá / lesklá
čočka: fotochromatická šedá

0-3
11
rám: bálí, šedá / lesklá
čočka: fotochromatická šedá

2, 0 7
rám: růžová, černá / matná
čočka: růžová, červeno-černé revo

0-3 11
rám: růžová, černá / matná

COMFORTABLE & ADAPTABLE

čočka: fotochromatic. čirá, červeno-červené revo

AT063Q - Racer
0-3
11
rám: modrá / matná
čočka: fotochromatická šedá

AT063T - Racer
3
9
rám: černá / matná
čočka: frůžová, green revo

AT063W - Racer

AT063X - Racer

1-3
11
rám: černá, červená / matná
čočka: fotochromatická hnědá

1-3
11
rám: bílá, červená / matná
čočka: fotochromatická hnědá
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AT063U - Racer

AT063V - Racer

AT063Y - Racer

AT063Z - Racer

2, 0 7
rám: bílá, černá / lesklá
čočka: šedá, červeno-černé revo

2, 0 7
rám: žlutá / matná
čočka: zelená, green revo

1- 3
11
rám: žlutá, černá / lesklá
čočka: fotochromatická šedá

2
10
rám: čern á / matná
čočka: polarizační šedá

15

120

Rád závodíš? Vážně nebo jen tak? Tak právě pro tebe máme náš TOP vychytaný
model R2 RACER ;-) ... skvěle padnoucí a držící díky protiskluzovým a nastavitelným
stranicím a nosníku, v mnoha barevných variantách a technických specifikacích!
Jeden z nejlehčích a nejodolnějších modelů. Vybrané modely se samozatmavovací
fotochromatickou čočkou.

SKINNER
SOVEREIGN & DURABLE

AT075P - Skinner
2 11
rám: černá / matná
čočka: ornžová, modré revo

50
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AT075O - Skinner
2, 0
6
rám: žlutá, černá / matná
čočka: fotochromatická šedá, červeno-černé

AT075Q - Skinner

AT075M - Skinner

2
10
rám: černá, bílá / matná
čočka: šedá

2, 1
6
rám: modrá / matná
čočka: šedá, ledově modré revo

20

119

R2 SKINNER, to je skvělá ochrana i design, široký výběr barev
a barevných kombinací. Nejvyšší možná odolnost a nejnižší možná váha
díky materiálu TR90. Výměnné čočky! Brýle jsou vhodné i pro širší
a větší obličej.

AT078G - Crown

AT078H - Crown

0-3
12
rám: neon zelená, modrá, černá / matná
čočka: fotochromatická šedá

0-3
12
rám: bílá, černá / matná
čočka: fotochromatická šedá

CROWN
MAJESTY & PROUD
AT078N - Crown
1-3
12
rám: bílá, černá / matná
čočka: fotochromatická hnědá

52

53
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AT078L- Crown

AT078M - Crown

AT078O - Crown

AT078K - Crown

2, 0
9
rám: žlutá, červená, černá / matná
čočka: šedá, červené-černé revo

0-3
12
rám: černá, černá / matná
čočka: fotochromatická šedá

0-3
12
rám: neon zelená, černá / matná
čočka: fotochromatická šedá

1-3
12
rám: oranžovo růžová, černá / matná
čočka: fotochromatická žlutá

16
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Nejvychytanější model, který jsme kdy vytvořili. Všechno co v technologiích opravdu
funguje nabízíme v královském modelu R2 Crown. Nejjednodušší způsob výměny čoček,
super odolný materiál TR90, protiskluzové stranice, výměnné čočky, fotochromatizace,
vše k dispozici pro krále. Komplexní nabídka odnímatelných dioptrických klipů nebo
přímé aplikace do rámu brýlí k dokoupení.

MASTER

RESPECT & HARSH

R2 MASTER jsou stylové brýle pro
věrné fanoušky R2, kteří hledají
model i pro volnočasové použití. Díky
polarizačním čočkám jsou vhodné
i do auta. Materiál TR90 propůjčuje
brýlím výjimečné vlastnosti z hlediska
odolnosti a nízké váhy.

ALLIGATOR

GRACIOUS & GRADE

AT086K- Master

AT087B - Alligator

3
7
rám: žlutá / matná
čočka: polarizační šedá, červeno-černé revo

1

2

rám: bílá, červená / lesklá
čočka: čirá, lehké zrcadlo
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63
59
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AT086F- Master
3
6
rám: černá / matná
čočka: polarizační šedá, ledově modré revo

AT086G- Master

AT086L- Master

AT087G - Alligator

3
7
rám: černá / matná
čočka: gradientní polarizační šedá

2
2
rám: šedá, černá / leská
čočka: polarizační fotochromatická šedá

2
2
rám: černá, oranžová / lesklá
čočka: oranžová, lehké zrcadlo

10
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Sportovní brýle R2 ALLIGATOR s kompaktní čočkou z jednoho
kusu odolného polykarbonátu, navíc s protiskluzovými
straničkami skvěle sedí a svou universálností se hodí pro
široké spektrum indorových i outdoorových sportů. Vysoká
kvalita za dostupnou cenu.

AT087H - Alligator
2
2
rám: černá, zelená / lesklá
čočka: šedá, green revo

Sportovní brýle R2 PROOF vynikají svým
aerodynamickým tvarem, který je předurčuje
ke špičkovým sportovním výkonům. K výrobě
použitý materiál TR90 výrazně snižuje váhu a
zároveň zvyšuje odolnost proti deformaci. Proof je
k dispozici v několika barevných variacích, včetně
unikátní transparentní verze. Ve třech směrech
nastavitelný nosník zajistišťuje, že Proof padne
komfortně téměř každému.

ULTIMATE

HURLY & BURLY

134

PROOF

0

135

GLORY & JOY

AT094A -Ultimate

AT095G - Proof

3
9
rám: černá / matná
čočka: šedá, červeno-černé revo

0-3

13

rám: černá / matná
čočka: fotochromatická šedá

56

57
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0
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Brýle R2 ULTIMATE jsme designovali pro sportovce, kteří milují
styl. Zároveň jsme ani zde nešetřili kvalitním TR90 materiálem,
který zaručuje nízkou váhu I přes relativně mohutný tvar. S těmito
brýlemi budete vypadat stylově a přesto se cítit neobyčejně
komfortně při sportovních akitvitách či volném čase.

AT095C - Proof

AT095D - Proof

AT095F - Proof

AT095H - Proof

2
7
rám: žlutá, černá / matná
čočka: šedá, červeno - oranžové revo

2
7
rám: šedá, červená
čočka: šedá, červeno-černé revo

2
7
rám: bílá, zelená/matná
čočka: zelená, zelené revo

0-3
13
rám: žlutá/ matná
čočka: fotochromatická šedá

EVO
EVOLUTION & TRUST

R2 EVO vychází z úspěšného modelu Racer
a posouvá jej na ještě vyšší úroveň. Zejména
nově modifikované stranice zlepšují celkové
usazení a komfort brýlí. Téměř nesmrtelnost
modelu EVO poskytuje TR90 materiál, ze kterého
je vyroben velmi pružný rám. Varianty modelu
nabízí výměnné čočky nebo fotochromatické
samozabarvovací čočky.

Rocket jsou stylově robustní a odolné
cyklistické brýle vyrobené z pružného
a zároveň lehkého materiálu TR90. Specifickou
vlastností modelu ROCKET je usnadněný způsob
výměny čočky, díky zámku uprostřed zorníku.
Ke slunečním zorníkům je dodáván navíc čirý,
vhodný do podmínek s menším svitem.
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0
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ROCKET

SPACY & TRENDY

AT097I- Evo

AT098H - Rocket

2, 0
8
rám: bílá, černá / matná
čočka: oranžová, červeno-černé revo

2

11

rám: žlutá, černá/ matná
čočka: růžová, modré revo

58

59

73

17
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AT097D- Evo

AT097G- Evo

AT097H- Evo

AT098B - Rocket

AT098E - Rocket

AT098G - Rocket

AT098I - Rocket

0-3
12
rám: růžová, bílá, černá / matná
čočka: fotochromatická šedá

0-3
12
rám: zelená, černá / matná
čočka: fotochromatická šedá

1-3
12
rám: černá, černá / matná
čočka: fotochromatická šedá

2, 0
9
rám: bílá, černá / lesklá
čočka: šed´á, červeno-černé revo

2, 1
9
rám: červená, černá / matná
čočka: šedá, ledověmodré revo

1-3
13
rám: černá, černá / matná
čočka: fotochromatická oranžová

0-3
13
rám: černá / lesklá
čočka: fotochromatická šedá

DROP
SIMPLY & BETTER

AT099F - Drop
0-3

AT100C- Fluke

11

3

rám: černá, bílá / matná
čočka: fotochromatická šedá

10

rám: žlutá, černá/ matná
čočka: růžová, modré revo

60

61

59

AT099C - Drop
2,0 6
rám: bílá, černá / matná
čočka: šedá, červeno-černé revo

16
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Model DROP vyniká tím, že díky svému perfektně universálnímu
tvaru se hodí na široké spektrum sportovních aktivit a přitom
opravdu dobře sedne téměř komukoli. Nabízí také několik variant
výměnných čoček, takže zcela jistě najdete svého favorita.

AT099D - Drop

AT100A - Fluke

2, 0
6
rám: žlutá, červená / matná
čočka: šedá, červeno-oranžové revo

2 9
rám: šedá / lesklá
čočka: šedá

0

118

FLUKE je žhavou novinkou od R2 díky svému ultra
modernímu vzhledu i zorníku, který výjimečně dobře
chrání a zároveň nijak neomezuje výhled. Použity jsou opět
čočky s ultra vysokou ochranou UV400.

AT100B- Fluke
3
10
rám: bílá / matná
čočka: růžová, červeno-černé revo

SPORT & STYLE

RIDE & FLY

AT101B - Edge
3

AT102A - Eagle

10

2

rám: černá / matná
čočka: růžová, modré revo

10

rám: černá, růžová / matná
čočka: růžová, modré revo
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AT101C - Edge
2 9
rám: žlutá, černá / matná
čočka: šedá, červeno-černé revo

0

120

EDGE jsou brýle s ostře sportovními vlastnostmi od designu až po
samotnou funkcionalitu. Jsou vyrobeny z TR90 Grilamidu, takže
je jen tak nezničíte. Perfektní protiskluzové usazení vám přinese
pohodu a komfort i při vysokém výkonu.

63

AT101D - Edge

AT102B - Eagle

0-3
13
rám: černá, černá / matná
čočka: fotochromatická šedá

2
10
rám: černá, žlutá / matná
čočka: vínová, červeno-černé revo

17
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Téměř vidění orla vám přináší brýle EAGLE, do kterých jsme
implementovali většinu našich špičkových technologií, včetně
protiskluzové ochrany, výměnných či fotochromatických čoček
a vysoce odolného TR90 materiálu rámečku. I do EAGLE brýlí
si můžete dokoupit dioptrickou vložku.

AT102C - Eagle
0-3
12
rám: černá, bílá / matná
čočka: fotochromatická šedá

R2 HERO jsou sportovní brýle pro
děti a juniory v aktuálních módních
barvách. Dokonale ladí s helmami
a rukavicemi R2. Výměnné čočky
z odolných materiálů zajistí bezpečí
v různých světelných podmínkách.
Navíc za rozumnou cenu.

SOLUTION & COMFORT

HERO

EASY & YOUNG
65

12
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AT103A - Vist

AT092I- Hero

demo
9
rám: černá, černá / matná
čočka: čirá demo čočka

0-3
11
rám: bílá, černá / matná
čočka: fotochromatická šedá

65

64
Perfektní řešení pro všechny kdo
potřebují vsazení doptrických skel.
Zároveň získají sportovní brýle ze
špičkového TR90 Grilamidu, který
výrazně zvyšuje odolnost a trvanlivost
brýlí při současné redukci hmotnosti.
Brýle VIST navíc opravdu dobře
padnou širokému spektru obličejů díky
upravitelným nosníkům.
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AT103B - Vist

AT092D - Hero

AT092E - Hero

AT092F - Hero

AT092H - Hero

demo
9
rám: bílá, černá / matná
čočka: čirá demo čočka

2,0
2
rám: růžová, černá / matná
čočka: šedá

2
2
rám: modrá, modrá / matná
čočka: šdá, ledové modré revo

2
2
rám: zelená, červená / matná
čočka: šedá, červeno-černé revo

2
2
rám: žlutá, černá / matná
čočka: šedá, červeno-černé revo

KATEGORIE SLUNEČNÍHO FILTRU

DOPLŇKY
K BRÝLÍM

Ukázka použití dioptrického klipu ATPRX

ATA001

ATA006

ZDARMA ke každým brýlím mikrovláknové čistící pouzdro.

ZDARMA ke každým brýlím s výměnými
čočkami mikrovláknové čistící pouzdro.

ATA007

ATA015

ATA016

Praktické pouzdro na rám kola

Lehké, ale velice odolné a skladné
pouzdro na brýle

Praktická elastická šňůrka s nastavitelným jezdcem
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0

Kategorie 0: bezbarvý
nebo velmi světlý filtr
(propustnost viditelného
záření 80-100%)

1

Kategorie 1: světlý filtr
(propustnost viditelného
záření 43-80%)

2

Kategorie 2: středně
tmavý filtr (propustnost
viditelného záření

3

Kategorie 3: velmi tmavý
filtr (propustnost viditelného záření 8-18%)

4
Kategorie 4: velmi tmavý filtr (propustnost
viditelného záření 3-8%). Kategorie 4 není
vhodná pro řízení motorových vozidel.

Kategorie slunečního filtru

BALENÍ

ATA005

ZDARMA luxusní krabička
ke každým brýlím

Šňůrka a pouzdro v jednom

Cenová kategorie
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Ukázka použití dioptrického klipu ATPRX2B

ATPRX

ATPRX2A

ATPRX2B

ATPRX2C

Optic. dioptric. klip: APRX pro Racer,
Universe RX, Crown a Evo

Optická redukce do rámu slunečních
sportovních brýlí Crown AT078,
barva rámu průhledná

Optická redukce do rámu slunečních
sportovních brýlí Crown AT078,
barva rámu černá

Optická redukce do rámu slunečních
sportovních brýlí Crown AT078,
barva rámu bílá

R2 INOVACE NIKDY NEKONČÍ!
Už brzy přijdeme s novou kolekcí optických obrub. R2 Optic přinese řadu
benefitů, známých z naší sportovní kolekce, zejména pružné, odolné,
a přitom ultralehké materiály. Samozřejmě tradičně dokonalou ergonomii a
vysoce kvalitní zpracování pro všechny příznivce aktivního života.
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R2 - RIDE YOUR R ACE
WWW.R2.CZ
INFO@R2.CZ
www.facebook.com/R2.RIDE.YOUR.RACE
www.instagram.com/R2_RIDE.YOUR.RACE

CZ - DISTRIBUTOR
Catherine Life a.s.
U Prioru 1076/5
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