


Producent okularów sportowych PROGEAR szczyci się ponad 
czterdziestoletnią tradycją wykonywania opraw okularowych. 
W branży optycznej działa od 1976 roku. W tym czasie firma 
wyspecjalizowała się w rozwiązaniach dla sportowców i osób ży-
jących aktywnie, skupiając się przede wszystkim na bezpieczeń-
stwie i zapewnieniu komfortu właściwej ostrości wzroku.

Lata spędzone nad projektami i ulepszeniami kolejnych mode-
li, poparte zdobywanymi doświadczeniami i rozwojem produktu, 
zaowocowały wysokiej jakości asortymentem opraw sportowych, 
które powstają w oparciu o zaawansowane technologie i świeży 

design. Celem projektantów marki PROGEAR jest tworzenie pro-
fesjonalnych okularów sportowych zapewniających ochronę z jed-
noczesnym zachowaniem nowoczesnego stylu,dla wszystkich 
grup wiekowych dbających o dobrą kondycję, żyjących aktywnie 
niezależnie od uprawianej dyscypliny sportowej. Dla PROGEAR 
liczy się pasja!

Okulary sportowe PROGEAR zdobyły aprobatę branży optycz-
nej i cieszą się uznaniem zadowolonych użytkowników na całym 
świecie, a renomowane instytuty badawcze i ośrodki certyfikujące 
wydały marce pozytywne referencje w zakresie ochrony wzroku.  

Poznaj markę PROGEAR
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CZY OKULARY
SPORTOWE
SĄ POTRZEBNE?

W USA co 13 minut na ostry 
dyżur trafia osoba z urazem 
oka powstałym podczas 
uprawiania sportu, co daje 
42 000 wypadków rocznie. 

Szacuje się, że 13  500 ta-
kich incydentów kończy się 
trwałą utratą wzroku.

Ok. 72% urazów oczu 
w sporcie przydarza się oso-
bom młodszym niż 25 lat; 
co istotne, problem dotyczy 
też ok. 43% dzieci poniżej 
15 roku życia.

Wśród aktywności fizycznej 
ocenianej jako najbardziej 
urazowa dla oczu najwyżej 
plasuje się baseball, węd-
karstwo, softball i ko-
szykówka.

Chłopcy w wieku 11-15 są 
pięciokrotnie bardziej nara-
żeni na urazy oczu wymaga-
jące hospitalizacji; często są 
one powodowane sportem 
i zabawą: rzutki, kamienie, 
wiatrówki z pociskami itp.   

1 na 18 sportowców 
w amerykańskich szkołach 
wyższych ulega urazom oka 
w czasie zajęć sportowych; 
w przypadku koszykarzy 
prawdopodobieństwo ta-
kiego urazu wynosi 1 do 10 
graczy 

Informacje producenta w oparciu o amerykańskie statystki. 

Właściwa korekcja ostrości wzroku jest niezmiernie ważna 
wszędzie tam, gdzie liczy się nie tylko szybkość, wynik czy 
precyzja, ale też komfort działania. Sport (niezależnie od 
dyscypliny), jak każda aktywność związana z ruchem, wy-
maga sprawnej koordynacji. Zostało udowodnione, że nie-
mal 95% naszych ruchów jest kontrolowane przez wzrok. 
Poprawne widzenie umożliwia szybszą reakcję, dodaje 
pewności i stawia gracza w lepszej pozycji w przypadku 
wystąpienia niebezpiecznej sytuacji, nawet wypadku.  

OSTROŚĆ WZROKU
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Dla jednych kwestia stylizacji nie ma większego znaczenia, dla 
drugich jest to prostu istotne. I nawet nie chodzi o to, że w ofercie 
okularów sportowych PROGEAR znajdują się dwa modele opraw 
z zausznikami lub z opaską (polecane pod kask). Znaczenie ma 
bogata kolorystyka (modele w popularnych rozmiarach dostępne 
nawet w dziesięciu kolorach), umożliwiająca dobór opraw do stroju 
sportowego czy własnych preferencji stylistycznych. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje natomiast fakt, że okulary PROGEAR wy-
różnia podobieństwo do standardowych opraw korekcyjnych. 
Nie odpychają toporną stylistyką okularów sportowych. Stanowią 
estetyczną całość.    

STYL
IDEALNA SYNERGIA

OCHRONY
I KOMFORTU

WZROKU
OSTROŚĆ

BEZ ZNIEKSZTAŁCEŃ
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W PROGEAR wierzymy, że w sporcie chodzi przede wszystkim 
o pasję i bezpieczeństwo. 

Odpowiednie nastawienie do aktywności fizycznej to klucz do 
sukcesu. Ważne jest motywowanie i zachęcanie już od małego do 
rozwijania umiejętności sportowych poprzez zabawę, co z czasem 
może przerodzić się w prawdziwą pasję. Ludzie, którzy wiedzą co 
kochają w życiu robić (i to robią!), są szczęśliwsi i oprócz morza 
pozytywnych endorfin, mają poczucie prawdziwego spełnienia.  

Musimy jednak pamiętać, że sport to żywioł i buzująca adrena-
lina, więc z drobnymi kontuzjami, poważnymi urazami i niespo-
dziewanymi sytuacjami przychodzi mierzyć się w nim na co dzień. 
Na rolkach, rowerze, na boisku lub hali sportowej – nikt nie jest 
w stanie przewidzieć, co się może wydarzyć. Dlatego ważne, by 
dbać o właściwą ochronę, ochronę jaka może uratować życie 
i zdrowie. Zadbaj o siebie, uprawiaj sport bezpiecznie.      

Bezpieczeństwo
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Dyscyplina 
sportowa

Prędkość przyjętej energii uderzenia 
(metr/sekunda)

squash
badminton / kometka 
piłka ręczna
siatkówka 
piłka nożna

40 m/s

baseball
softball

wiek < 9: 18 m/s
wiek 9-14: 25 m/s
wiek > 14: 31 m/s

Okulary sportowe PROGEAR spełniają międzynarodowe stan-
dardy bezpieczeństwa. Jako jedyna marka na świecie posiadają 
certyfikację w trzech regionach/krajach.

By spełnić wymagane standardy okulary PROGEAR są podda-
wane rygorystycznym testom w zakresie wysokiej energii uderzeń 
dla różnych dyscyplin sportowych.   

USA: ASTM F803-03 / ASTM International  (Ameri-
can Society for Testing and Materials, tłum. Amery-
kańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów)

Europa: EN 166 / norma mająca zastosowanie dla 
wszystkich typów ochron indywidualnych oczu używa-
nych do ochrony przed różnymi zagrożeniami

JIS (Japonia) / norma dotycząca najwyższych stan-
dardów bezpieczeństwa sprzętu sportowego

Poznaj PROGEAR

•	 okulary PROGEAR z poliwęglanowymi 
soczewkami optycznymi bez mocy

•	 neoprenowe etui na zamek,  
z karabińczykiem

•	 ściereczka do okularów
•	 instrukcja

Co zawiera komplet okularów
PROGEAR Eyeguard?

Zobacz 
więcej

C.

D. rowek w kształcie V  
(1,6mm w kierunku środka) 
dla właściwej ochrony 
mocowania soczewki w oprawie

antyalergiczny nosek 
anatomiczny wykonany 

z termoplastycznej gumy

neoprenowa  
taśma na rzep, 

odczepiana

E. H. gumowana końcówka 
zauszników dla lepszej 
przyczepności 

blokada mocowania soczewek 
i śruby wykonane z wysokiej 
jakości stali nierdzewnej, by 
ułatwić montaż i zapobiec korozji

D.

wysokiej jakości soczewki 
optyczne wykonane 
z poliwęglanu; 3mm 
grubości w środkowej 
części soczewki, 
dodatkowe utwardzenie, 
ochrona UV

B.

H.

E.

ergonomiczny 
ochraniacz wewnętrzny 

– amortyzuje energię 
uderzenia

A.

G.
F.

wyjątkowo wytrzymała 
oprawa z poliwęglanu 
- zapewnia zwiększoną 
ochronę przed uderzeniami
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shiny metallic black
EG-M1020.001

shiny metallic red
EG-M1020.005

shiny pearl white
EG-M1020.004

grey transparent
EG-M1020.009

crystal transparent
EG-M1020.010

shiny metallic grey
EG-M1020.003

neon blue
EG-M1020.011

neon yellow
EG-M1020.012

neon pink
EG-M1020.013

neon orange
EG-M1020.014

shiny metallic silver
EG-S1010.002

neon blue
EG-S1010.011

neon yellow
EG-S1010.012

neon pink
EG-S1010.013

neon orange
EG-S1010.014

shiny metallic black
EG-S1010.001

grey transparent
EG-S1010.009

crystal transparent
EG-S1010.010

shiny metallic red
EG-S1010.005

shiny metallic blue
EG-S1010.006

48mm 18mm

6-10 lat

R
O

Z
M

IA
RS

11-15 lat

R
O

Z
M

IA
RM

EYEGUARD - wersja z zausznikami 

107mm

52mm 18mm

122mm

Rekomendowany 
zakres mocy: 
+4.00 / -6.00 dpt, 
cyl. 4.00 dpt

Rekomendowany 
zakres mocy: 
+4.00 / -6.00 dpt, 
cyl. 4.00 dpt
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grey transparent
EG-L1030.009

neon blue
EG-L1030.011

neon yellow
EG-L1030.012

crystal transparent
EG-L1030.010

shiny metallic black
EG-L1030.001

shiny metallic grey
EG-L1030.003

shiny metallic blue
EG-L1030.006

shiny metallic brown
EG-L1030.007

shiny metallic black
EEG-XL1040.001

matt graphite
EG-XL1040.008

shiny metallic grey
EG-XL1040.003

shiny metallic blue
EG-XL1040.006

55mm 19mm 57mm 19mm

od 15 lat dla dorosłych

R
O

Z
M

IA
RL R

O
Z

M
IA

RXL

122mm 122mm

EYEGUARD - wersja z zausznikami 

Rekomendowany 
zakres mocy: 
+4.00 / -6.00 dpt, 
cyl. 4.00 dpt

Rekomendowany 
zakres mocy: 
+4.00 / -6.00 dpt, 
cyl. 4.00 dpt
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shiny metallic black
EG-S1011.001

shiny metallic silver
EG-S1011.002

grey transparent
EG-S1011.009

crystal transparent
EG-S1011.010

shiny metallic red
EG-S1011.005

shiny metallic blue
EG-S1011.006

shiny metallic black
EG-M1021.001

shiny metallic grey
EG-M1021.003

grey transparent
EG-M1021.009

crystal transparent
EG-M1021.010

shiny metallic red
EG-M1021.005

shiny pearl white
EG-M1021.004

48mm 18mm 52mm 18mm

6-10 lat 11-15 lat

R
O

Z
M

IA
RS R

O
Z

M
IA

RM

EYEGUARD - wersja z opaską 

Rekomendowany 
zakres mocy: 
+4.00 / -6.00 dpt, 
cyl. 4.00 dpt

Rekomendowany 
zakres mocy: 
+4.00 / -6.00 dpt, 
cyl. 4.00 dpt
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shiny metallic black
EG-L1031.001

shiny metallic grey
EG-L1031.003

grey transparent
EG-L1031.009

crystal transparent
EG-L1031.010

shiny metallic brown
EG-L1031.007

shiny metallic blue
EG-L1031.006

55mm 19mm 57mm 19mm

od 15 lat dla dorosłych

shiny metallic black
EG-XL1041.001

shiny metallic grey
EG-XL1041.003

matt graphite
EG-XL1041.008

shiny metallic blue
EG-XL1041.006

EYEGUARD - wersja z opaską 
R

O
Z

M
IA

RL R
O

Z
M

IA
RXL

Rekomendowany 
zakres mocy: 
+4.00 / -6.00 dpt, 
cyl. 4.00 dpt

Rekomendowany 
zakres mocy: 
+4.00 / -6.00 dpt, 
cyl. 4.00 dpt
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Idealna propozycja dla amatorów sportów wodnych wymagają-
cych korekcji okularowej. Poznaj ergonomiczne okulary do pływa-
nia z możliwością bezpośredniego montażu soczewek. Wyraźna 
ostrość wzroku liczy się także pod wodą! Już nie jesteś skazany 
wyłącznie na okulary pływackie z gotową mocą. Twój optyk wyko-
na dla Ciebie odpowiednie soczewki okularowe wg indywidual-
nych potrzeb i zamontuje je w okularkach PROGEAR H2O.

Wszystko
dla pasji
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Poznaj PROGEAR H2O

•	 okulary pływackie dostępne w dwóch rozmiarach  
•	 do każdego kompletu dołączony jest zestaw 3 mostków  

w różnych wielkościach: S – 17mm, M – 19mm, L – 21mm  
dla właściwego dopasowania rozstawu oczu   

•	 wybór kolorystyczny – w trzech kolorach:  
czarny, niebieski, fioletowy

Rekomendowany zakres mocy: +6,00 / -11,00 dpt cyl. 3,0

•	 okulary PROGEAR H2O:  
2 soczewki, 3 mostki, taśma mocująca   

•	 miękkie etui z neoprenu na zamek 
•	 soczewka demolens 
•	 instrukcja obsługi 

Co zawiera komplet okularów
PROGEAR H2O?

 Postaw na pasję pływania, 
nawet z wadą wzroku!

B.

F.

dodatkowa uszczelka 
wewnętrzna stabilizuje 

soczewkę i chroni przed 
przeciekaniem

w zestawie 3 mostki 
w różnych rozmiarach 

dla optymalnego 
dopasowania

okulary pływackie 
wykonane z bezpiecznego, 

hipoalergicznego silikonu – 
produkt nie zawiera lateksu

D.

mocna podwójna taśma 
mocująca z perforacjami 
dla zapewnienia idealnej 
przyczepności

E. możliwość 
montażu soczewek 
z indywidualną mocą  

szerokie, 
opływowe 
gumowanie

A.

C.
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czarny
HSV1301.210

fioletowy
HSV1301.830

niebieski
HSV1301.650

czarny
HSV1302.210

fioletowy
HSV1302.830

niebieski
HSV1302.650

Rozmiary i kolory
R

O
Z

M
IA

RS/M R
O

Z
M

IA
RL/XL

38,56mm

26,59mm

41,48mm

32,54mm

Rekomendowany 
zakres mocy: 
+6,0 / -11.0 dpt., 
cyl. 3,0 dpt

Rekomendowany 
zakres mocy: 
+6,0 / -11.0 dpt., 
cyl. 3,0 dpt
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Okulary PROGEAR Eyeguard zostały zaprojektowane z myślą 
o osobach z wadą wzroku. Oryginalne opakowanie producenta za-
wiera okulary z kompletem utwardzonych soczewek poliwęglano-
wych bez mocy (plano), co sprawia że mogą być używane również 
jako typowe okulary ochronne. W przypadku potrzeby montażu 
korekcji okularowej, należy używać soczewek poliwęglanowych 
lub ich odpowiedników, co ma wpływ na zmniejszenie możliwości 
powstania poważnych obrażeń oczu użytkownika (kiedy są wła-
ściwie użytkowane i prawidłowo noszone). Prace montażowe mu-
szą być wykonywane przez specjalistów w zakładach optycznych.

KOREKACJA OKULAROWABEZPIECZEŃSTWO
Okulary PROGEAR Eyeguard nie zostały przeznaczone do ochro-
ny użytkownika przed urazami twarzy. W przypadku niewłaściwego 
lub niedbałego używania oprawy, bądź niewłaściwego jej zakłada-
nia, stopień ochrony oczu może ulec zmniejszeniu i spowodować 
trwałe uszkodzenie oczu, twarzy, głowy lub inne obrażenia. Żadna 
osłona oczu nie jest w stanie ochronić przed wszystkimi możliwy-
mi uderzeniami. Poważne uderzenie w oprawę, nawet bez widocz-
nych na niej uszkodzeń, z każdym kolejnym uderzeniem znacznie 
zmniejsza jej odporność na uderzenia i dlatego należy ją wymienić. 

Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować 
groźne obrażenia. Ani projektant bądź producent, ani upoważnieni 
dystrybutorzy nie twierdzą, że oprawa PROGEAR Eyeguard jest 
niezniszczalna lub że eliminuje możliwość odniesienia obrażeń. 
Mimo że użyty materiał został wcześniej przetestowany, u osób 
wrażliwych mogą wystąpić pewne reakcje alergiczne. Użytkownik 
powinien sprawdzić, czy taka reakcja może u niego wystąpić i za-
przestać używania produktu w przypadku zaobserwowania tego 
typu reakcji.

WYBIERZ
ODPOWIEDNIE
SOCZEWKI
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HAYNE Polska Sp. z o.o.   |   ul. Dąbrowskiego 286/288   |   60-406 Poznań   |   tel.: +48 61 841 02 05   |   fax: +48 61 840 34 57

Wyłączny dystrybutor:

Dostępne tylko w salonach optycznych,
znajdź najbliższy na www.progearvision.pl

www.hayne.pl


