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ČÍM JE OAKLEY®?

Firma Oakley® prekračuje hranice precíznosti, vášne a kreativity v snahe vytvoriť okuliare nielen pre celosvetovo známych športovcov, ale aj všetkých aktívnych spotrebiteľov. Výrobky a technológie Oakley® nepriniesli iba nedostižnú funkcionalitu a kvalitu,
ale taktiež kompletne redefinovali kategóriu športových okuliarov.
Vo firme Oakley® tvoríme okuliare pre odvážnych – pre tých, ktorí odmietajú konvencie
a menia svoj spôsob myslenia o realite a vlastných možnostiach. Autenticitu našich
výrobkov potvrdzujú známi športovci, ktorí sa na naše výrobky spoliehajú v každej situácii, pretože nechcú robiť kompromisy.
Keď celý svet začína pochybovať o tom, čo robíš, si pravdepodobne na správnej ceste,
ktorá povedie ku zmene sveta na lepší. Práve Ty si inšpiráciou pre Oakley®, pretože
tvoríme okuliare pre odvážnych.
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HISTÓRIA INOVÁCIÍ

V roku 1980 firma Oakley® útokom dobila trh s motorkárskymi a lyžiarskymi okuliarmi
vďaka využitiu inovatívneho polohovania skiel a precíznemu cylindrickému zakriveniu
zabezpečujúcemu dokonalú viditeľnosť a odolnosť proti mechanickému poškodeniu.

Jim Jannard, zakladateľ značky Oakley®,
považovaný za jedného z najkreatívnejších
návrhárov na svete, začínal skromne. Prvé
nápady vznikali v jeho garáži a celé to sprevádzalo motto: „Všetko na svete je možné
urobiť lepšie. Jediná otázka, ktorá ostáva,
je, kto a kedy to urobí lepšie”.

V roku 1984 firma Oakley® znovu zrevolucionizovala športový svet. Športové okuliare
vystúpili z tieňa a masovo ovládli bežných používateľov. Profesionálni športovci aj obyčajní amatéri nikdy nepocítili podobné možnosti. Optická technológia najvyššej kvality bola
vyvinutá špeciálne s myšlienkou na bezohľadné, vražedne, náročné požiadavky profesionálneho športu. Tak sa zrodila technológia s názvom High Definition Optics®. Najprv sa
objavili okuliare Eyeshade®, potom Blade®. Krátko na to zažil svet športu, búrajúc bariéry ostrosti videnia a objavujúc v doslovnom význame úplne nevídané možnosti, skutočnú revolúciu.
Záujem o inovácie v odvetví okuliarov a športových okuliarov sa odzrkadlilo aj v ponuke
športovej obuvi, oblečenia a doplnkov Oakley®. Firma Oakley® získala viac než 600
svetových patentov v oblasti technológií a priemyselných vzorov, ktoré sú výsledkom
neúnavného úsilia pri riešení problémov a vývoji technológií pripomínajúcich umelecké
diela. Neustále prekvapujú, odmietajúc obmedzenia dávajú technike hodnotu umenia
a to všetko s myšlienkou na tých, ktorí taktiež pristupujú ku svojim športovým úspechom
tvorivo v snahe dosiahnúť trvalé miesto v histórii športu.

História firmy siaha do roku 1975. Od začiatku svojej existencie firma Oakley® odmietala
priemernosť a slepú oddanosť idei inovácii, búrajúc hranice medzi štýlom, formou a funkciou. Výrobky Oakley® rúcali všetky konvencie.
Evolúcia sa začala gumenými rukoväťami na motorky. Boli to prvé rukoväte, ktoré
mali profilovaný ergonomický tvar, perfektne prispôsobený tvaru dlane motorkára. Vyrábali sa z nového materiálu s názvom Unobtainium®, ktorý zvyšoval priľnavosť spotených
rúk vodiča do rukoväte. Nové riešenia vznikali neustále.

1975 1980 1984 1985 1986 1990

1994 1999 2000 2002 2007 2012

Prvým výrobkom Oakley® boli
rukoväte na motorky a bicykle
BMX z materiálu Unobtainium®. Je to druh hydrofilnej gumy, ktorá sa za vlhka
nekĺže, ale práve naopak, je
priľnavejšia. Presne ten istý
materiál sa používa pri výrobe
okuliarov (koncovky straníc).

Vzniká model EYE JACKET,
prvý rám v histórii firmy
Oakley®, ktorý bol kompletne
navrhnutý na počítači.

Prvý pár okuliarov v histórii Oakley®
– EYESHADES™, ktorého tvar sa inšpiroval tvarom lyžiarskych okuliarov.

Jannard vyvíja legendárne motokrosové
okuliare O Frame MX.
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GREG LEMOND v roku 1986
ako prvý Američan vyhral Tour
de France. Počas jazdy mal na
sebe okuliare Oakley® model
Eyeshades™

Prvá kolekcia legendárneho
modelu FROGSKINS®! Do
dnešného dňa má tento model status najkultovejšieho
modelu v histórii.

Vznik modelu M FRAME™, jedného z najpopulárnejších modelov 90. rokov. Vzniklo veľa verzií,
z toho jedna s názvom „Ballistic”
je vo výbave americkej armády.

Od tohto roka Oakley® vyvíja
líniu oblečenia, topánok a iných
doplnkov.

Nezvyčajný špeciálny projekt
OVER THE TOP, prvé kolekcie
korekčných okuliarov.

Vzniká model
RADAR®
Vzniká model
RADARLOCK®

Pravdepodobne najoriginálnejší špeciálny projekt MEDUSA GOGLE, oblečenie
pre skutočného mestského pracovníka!
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EYESHADES™

TECHNOLÓGIA NAVRHOVANIA
V roku 2014 sme oslávili okrúhle výročie vzniku
prvých okuliarov Oakley®! Práve pred 30 rokmi
Jim Jannard, geniálny zakladateľ značky, vytvoril
model s názvom Factory Pilot, ktorý v súčasnosti poznáme pod názvom Eyeshade. Model bol
vytvorený s myšlienkou o profesionálnych lyžiaroch, preto sa jeho tvar očníc veľmi podobá
lyžiarskym okuliarom. Uvedený model inicioval
obdobie neobyčajného dizajnu rámov Oakley®.
Tento model sa stal slávnym vďaka americkému
cyklistovi Gregovi LeMond, ktorý ako prvý Američan vyhral v roku 1986 Tour de France. Počas
pretekov nosil okuliare Eyeshade. Tento model
dal impulz vzniku celého radu modelov typu
M Frame™ a Radar® – veľmi obľúbených medzi
inými súčasnými cyklistami. Zaujatie pre inovácie
v odvetví okuliarov a športových okuliarov sa odzrkadlilo aj v ponuke športovej obuvi, oblečenia
a doplnkov Oakley®.

DIZAJN A TVAR

VEDA PRENESENÁ DO UMENIA
Výrobky vymedzené novým spôsobom vďaka rozšíreniu hraníc toho, čo je fyzicky možné
Všetko je možné – to vieme z vlastných skúseností. Neustále experimentujeme a testujeme najnovšie nápady s použitím technológie CAD/CAM.
Odmietame štandardné riešenia, objavujeme nové
Čerpáme inšpiráciu vo svete, potom zdokonaľujeme materiály, z ktorých naše výrobky
vznikajú a to všetko v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami.
Stierame hranice medzi formou a funkciou
Spoločne spejeme k dosiahnutiu kritického momentu, v ktorom sa rodia inovatívne
riešenia.
Transformujeme inovácie do praktických riešení pre každého
S myšlienkou o profesionáloch tvoríme inovácie dostupné pre všetkých.
Neustále prekvapujeme
Moment prekvapenia je neodmysliteľnou súčasťou našich inovácií. Spájame vedu a umenie v dôsledku čoho vznikajú nové vzorce prevedenia a štýlu. Je potrebné pamätať, že
tvorivý proces nie vždy prebieha úplne bezpečným a predvídateľným spôsobom.

Greg LeMond v okuliaroch
Oakley® Eyeshades™
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TECHNOLÓGIA RÁMOV: MATERIÁLY
Značka Oakley® vlastní viac než 600 pôvodných patentov v oblasti technológie – časť
z nich sa týka práve materiálov, z ktorých sú vyrábané okuliare. Vďaka nepretržitému hľadaniu možností inovácií sú rámy Oakley® mimoriadne funkčné, ľahké a pohodlné.

O MATTER™

TITÁN

Ľahký materiál O Matter™ je vytvorený vstrekovaním a dodatočne čistený.
Vďaka patentovanému zloženiu a technológii sa spoločnosti podarilo vytvoriť
mimoriadne pevné a zároveň veľmi
pružné rámy. Materiál rámov pod vplyvom slnka netmavne.

Ultraľahký a mimoriadne odolný materiál, ktorý sa taktiež používa na výrobu
stíhačiek. Titán umožňuje vyrábať jedny z najodolnejších rámov Oakley®.

C-5™
Tento materiál je zliatinou piatich
rôznych kovov, medzi inými napr. hliníka. Vhodné prísady a pomer materiálov vytvára ľahký a súčasne pevný
kovový rám.
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UHLÍKOVÉ VLÁKNO
Pevnosť garantovaná rokmi výskumov
a testov v mnohých odvetviach športových inovácií. Vďaka použitej technológii sú stranice vyrobené z uhlíkových
vlákien veľmi ľahké a elastické.

ACETÁT

HLINÍK

Ručne vyrábaný viacvrstvový acetát
umožňuje vytvárať nezvyčajné farebné
kombinácie a originálne vzory. Acetát
je hypoalergénny materiál.

Využitie tohto materiálu umožňuje
vytvárať originálne formy kovových
rámov alebo ho kombinovať s rôznymi
druhmi plastov. Ďalší, nezvyčajne ľahký, kovový materiál.
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TECHNOLÓGIA RÁMOV:
KOMFORT A ADAPTABILITA

GUMOVÉ PRVKY
UNOBTAINIUM®

Okuliare iných značiek majú ohnuté stranice, ktoré sú síce schopné prispôsobiť sa
tvaru uší, ale aj napriek tomu v niektorých bodoch tlačia. Vďaka technológii trojbodovej
adaptability Three-Point Fit firmy Oakley® okuliare tejto značky sedia na koreni nosa
a na bokoch hlavy rovnomerne. Sklá ostávajú nepohyblivé, v opticky presnej polohe
a stranice vyrobené technológiou Unobtainium® zvyšujú pod vplyvom potu ich priľnavosť
ku pokožke. Okuliare Oakley® tak odolávajú gravitačnej sile a nemenia svoju polohu
na tvári.
SYSTÉM THREE-POINT FIT garantuje:
+
Celodenný komfort bez bodov nadmerného tlaku a s tým súvisiacou bolesťou hlavy.
+
Dokonalé prispôsobenie sa ku veľkosti hlavy.
+
Opticky presnú polohu skiel zabezpečujúcu čo najlepšiu ostrosť videnia.

THREE-POINT FIT

Takmer každý rám Oakley® je vybavený pohodlnými gumovými mostíkmi alebo koncovkami stranic, ktoré sú vyrobené zo špeciálnej gumy nazvanej Unobtainium®, ktorú
v roku 1975 vyvinul zakladateľ značky Jim Jannard.
Vďaka výnimočným vlastnostiam tejto gumy sa tieto okuliare pod vplyvom vody alebo
potu nekĺžu, ale naopak sú ešte viac priľnavejšie.

NOSNÍKY
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KONCOVKY STRANIC
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TECHNOLÓGIA RÁMOV: PÁNTY
KOMFORT A TRVÁCNOSŤ PODPORENÁ INOVATÍVNYMI RIEŠENIAMI
Firma Oakley® navrhuje jednak miniaturizované mechanizmy s dvojitou reguláciou, ale
aj pružinové mechanizmy garantujúce komfortné upevnenie skiel. Technológia závesov
Oakley® využívaná rovnako u korekčných, ako aj u slnečných okuliarov neustále vyznačuje nové štandardy.

+
+

		
+

		
+

Unikátna trvácnosť pri zachovaní plného komfortu a úžitkových vlastností.
Technická dokonalosť precízneho mechanizmu dosiahnutá najlepšími
materiálmi a prevedením.
Dokonalá estetika plynulého prechodu medzi mechanizmom závesov,
obrubou a stranicami.
Záruka stability a odolnosti proti tlaku.

TECHNOLÓGIA ŠOŠOVIEK:
OAKLEY® SWITCHLOCK™
VYMIEŇAJ ŠOŠOVKY A VYHRÁVAJ
Firma Oakley® je pionierom v navrhovaní športových a lyžiarskych okuliarov s vymeniteľnými sklami. Vďaka inováciám v oblasti technológie Oakley® Switchlock™ je výmena skiel jednoduchá a rýchla. Prvýkrát sa tento systém objavil v roku 2007 u modelu
Jawbone®. V súčasnosti je dostupný aj u iných modelov, napr. model Radarlock®. Vďaka využitiu tejto technológie si môže každý jednoducho nasadiť šošovky zodpovedajúce
daným svetelným podmienkam. Športovci môžu bez problémov použiť odtieň šošoviek,
ktorý predstavuje najlepšiu kombináciu filtrov, vyváženia farieb a kontrastu a upevnenie
skiel odoláva tlaku, ktorý by mohol spôsobiť deformáciu obrazu.
+
+
+

HOLLOWPOINT™
Projekt týchto pántov bol zainšpirovaný kolesami motorky. Jednoduchosť transformujú na umelecké dielo. Minimalistický dizajn je
vytvorený vačkovým mechanizmom.

		

Optimálna výhoda – výmena šošoviek je rýchla a mimoriadne jednoduchá.
Možnosť prispôsobenia poveternostným podmienkam a intenzite svetla.
Špeciálne technológie garantujú optimalizovanú úroveň transparentnosti,
účinnosti a ochrany.

RACING JACKET®

FAST JACKET

RADARLOCK®

STYLESWITCH™

MONOSHOCK™
Pánty využívajú mechanickú precíznosť na dosiahnutie pružnosti,
komfortu a adaptability. Ich špeciálny prvok – „rameno“ – spája
očnicu okuliarov so stranicami.

TWINSHOCK™
Štruktúra tohto modelu pántov sa podobá konštrukcii pružín využívaných na minimalizáciu tlaku. Pružnosť a pevnosť pántov je zabezpečená využitím dvojitých „ramien“; model sa vyznačujú dizajnom
typickým pre značku Oakley®.
ZERO PROFILE™
Úplne nový, estetický efekt: plynulý prechod medzi pántom, očnicou
a stranicou spájajúci funkčnosť a umenie a súčasne eliminujúci všetky
nedostatky tradičných pántov. Mimoriadne minimalistický vzhľad a nezvyčajnú odolnosť garantuje so stranicou zintegrovaný mechanizmus.
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TECHNOLÓGIA
ŠOŠOVIEK: HDO®
3” 4 COLOR
60.40.40.100

OCHRANA HDO®
OCHRANA PRED UV ŽIARENÍM
Poškodenia očí spôsobené UV žiarením sa časom kumulujú. UV žiarenie je neviditeľné
a tak si skutočné nebezpečenstvo neuvedomujeme. Boj s UV žiarením vyžaduje použitie vizionárskej technológie:

Ak si myslíš, že vysoké rozlíšenie sa týka výhradne televízorov, možno by si mal viac
otvoriť oči.

High Definition Optics®

Firma Oakley® vyvinula technológiu High Definition Optics® (HDO®). Je to súbor chránených a patentovaných optických riešení, ktoré zabezpečujú najlepšiu ostrosť a kontrastnú
citlivosť obrazu. HDO® to nie je iba precíznosť, sú to taktiež inovatívne riešenia v oblasti
mechanickej pevnosti a nekompromisných štandardov ochrany a taktiež stopercentná
účinnosť v blokovaní UV žiarenia. Oakley® HDO® je najlepšia technológia ochrany očí,
ktoré vysielajú najprecíznejšie a nerušené informácie do mozgu. To je rozdiel, ktorý robí
z firmy majstra. Zabezpečuje unikátnu ostrosť videnia a ochranu. Patentované riešenia
v technológii HDO® dosahujú dokonalé výsledky v testoch American National Standards
Institute.
Úroveň ostrosti a presnosti, ktorá môže zmeniť tvoj pohľad na svet
Myslíš si, že tvoj obraz sveta zodpovedá skutočnosti? To, čo vidíme, obyčajné sklá deformujú spôsobom, ktorý niekedy ohrozuje našu bezpečnosť a obmedzuje naše možnosti.
Technológia HDO® firmy Oakley® odstraňuje najčastejšie chyby tradičných šošoviek:
Refrakčná schopnosť šošovky – tradičné sklá zväčšujú obraz toho, čo vidíme.
Precíznosť HDO® garantuje presnejší obraz v celom zornom poli.
+
Astigmatizmus – obyčajné sklá nie sú schopné sústrediť všetky svetelné vlny
		
do časti oka zodpovednej za videnie. Technológia HDO® eliminuje rozmazané
		
oblasti spôsobené nevhodnou kvalitou skiel.
+
Prizmy – predmety videné cez obyčajné sklá sa nenachádzajú presne na
		
mieste, v ktorom ich vidíme. Vďaka technológii HDO® obraz vo väčšej miere
		
zodpovedá skutočnosti, v dôsledku čoho každé oko vytvára identický obraz
		
a náš mozog nestráca čas s jeho spracovaním.
+
Štandardné okuliare môžu spôsobiť nadmernú únavu zraku a negatívne vplývať
		
na naše schopnosti. HDO® garantuje nedostižnú ostrosť, citlivosť a presnosť
		 videnia.
+
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Sklá Oakley® vyrobené zo špeciálneho materiálu Plutonite® blokujú 100%
všetkých lúčov UVA, UVB, UVC a modrého svetla s vlnovou dĺžkou do 400 nm.
UV žiarenie je blokované materiálom, z ktorého sú šošovky vyrobené, a nie
tenkou ochrannou vrstvou na povrchu šošoviek, ktorá sa môže opotrebovať
alebo zotrieť.
Optické technológie firmy Oakley® zabezpečujú vhodné zakrivenie skiel
a teda lepšiu hornú a bočnú ochranu očí.

OCHRANA PRED POŠKODENÍM
Štýlový vzhľad nemusí znamenať horšiu odolnosť. Slnečné okuliare Oakley® spĺňajú
a dokonca prevyšujú požiadavky noriem odolnosti proti mechanickému poškodeniu
American National Standards Institute. Na vytrvalostných testoch boli použité ťažké
kovové hroty, ktoré na šošovku padali z výšky viac ako 1,5 m. V rámci skúšky boli na
šošovku taktiež vystrelené 2,5 cm projektily rýchlosťou 164 km/h. Šošovky Oakley®
oba testy spravili bez výhrad, čo garantuje:
+
+
+

		

Ochranu pred poškodením spôsobeným ťažkými predmetmi pri malej rýchlosti.
Ochranu pred poškodením spôsobeným ľahšími predmetmi pri veľkej rýchlosti.
Výnimočnú mechanickú odolnosť šošoviek Oakley® zabezpečujú ľahké
materiály špičkovej kvality.
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TECHNOLÓGIA POLARIZÁCIE

TECHNOLÓGIA ŠOŠOVIEK
PHOTOCHROMIC
Dosahovanie najlepších výsledkov v golfe, v horskej cyklistike alebo na večernom
tréningu na skejtborde vyžaduje adekvátnu prípravu na premenlivé poveternostné podmienky. Jednotlivé varianty prevedenia skiel firmy Oakley® menia farbu vďaka použitiu
technológie Photochromic.
Fotochromatické sklá sa prispôsobujú meniacej sa intenzite slnečného
žiarenia a tým poskytujú maximálny komfort pri užívaní.
+
Garantujú stopercentné blokovanie UV žiarenia, aj vtedy, keď zmenia farbu
		
na svetlejšiu počas zamračených dní, počas ktorých je UV žiarenie taktiež
		 nebezpečné.
+
Zmena farby skiel na tmavšiu nikdy nebude príliš intenzívna, ak sa slnko
		
schová za mraky iba na chvíľu, ani príliš slabé, keď opäť začne svietiť plnou
		 intenzitou.
+

ELIMINÁCIA EFEKTU OSLEPENIA
Firma Oakley® ponúka najlepšie sklá s polarizáciou.
Obyčajné sklá s polarizáciou môžu videný obraz rušiť. Navyše, nedokážu eliminovať
efekt oslepenia v dostatočnej miere. Vďaka exkluzívnej technológii Oakley® sú naše sklá
s polarizáciou jediné vo svojej triede. S využitím molekulárnych metód polarizačný filter
do skla zatavujeme. Ostatní výrobcovia používajú lacnejšie metódy spájania jednotlivých
vrstiev, čo môže vyvolávať poruchy videnia a zahmlievanie obrazu. Polarizačné filtre firmy
Oakley® zabezpečujú až 99%-né odfiltrovanie efektu oslepenia s presnosťou, ktorá dosahuje hranice moderných precíznych výrobných metód. Sklá HDPolarized firmy Oakley®
zabezpečujú výnimočnú ostrosť obrazu a ochranu vďaka stopercentnej účinnosti blokovania UVA, UVB a UVC žiarenia.

ŠOŠOVKA OAKLEY®
FILTRUJE 99,9% ODRAZOV

		

SVETELNÉ PODMIENKY

ELIMINOVANÝ
EFEKT OSLEPENIA
Šošovky Oakley® sú spájané na
molekulárnej úrovni, čo znamená, že nemajú jednotlivé vrstvy

ADAPTÁCIA ŠOŠOVIEK

Konkurencia vyrába šošovky nanášaním jednotlivých vrstiev
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TECHNOLÓGIA ŠOŠOVIEK:
HYDROFÓBNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ŠOŠOVKY OAKLEY®
– FARBY A FUNKCIE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKIEL, NA KTORÚ NEPRIĽNE VODA ANI OLEJ
Unikátne hydrofóbne / olejofóbne sklá firmy Oakley® sú odolné nielen proti vlhkosti, ale aj
proti olejovým škvrnám alebo nečistotám, ktoré môžu rušiť obraz počas pretekov.

MAXIMÁLNE VIDENIE ZA KAŽDÝCH PODMIENOK
Firma Oakley® vyvinula kompletnú paletu farieb šošoviek určených pre rôzne podmienky
prostredia. Naše technológie sú schopné kontrolovať priepustnosť šošoviek, odraz a pohlcovanie svetla, čím sa dá dosiahnuť ta najlepšia konfigurácia filtra, koloristickej rovnováhy a kontrastu za každých svetelných podmienok. Správna voľba odtieňa skiel zabezpečuje najlepšie vnímanie farieb, čo môže rozhodovať o dosiahnutí najlepších výsledkov
a dodržaní bezpečnostných štandardov v určitom prostredí.

+
Zachovanie dokonalého videnia elimináciou vlhkosti vo forme kvapiek, ktoré
		
majú tendenciu zo skiel stekať, čím sa zamedzuje efektu odleskov zhoršujúcich
		 videnie.
+
Odolnosť proti odtlačkom prstov, zvyškom olejov a tekutých prípravkov
		
a dokonca proti nečistotám z prachu a peľu.
+
Sklá sa jednoduchšie udržujú v ideálne čistom stave.
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FARBY ŠOŠOVIEK

Firma Oakley® vypracovala špeciálnu kategorizáciu rôznych svetelných podmienok
a určila 5 hlavných kategórií. Vďaka tomu si každý z nás môže zvoliť ideálne šošovky
zodpovedajúce jeho potrebám.

OVLÁDNI CESTU

ABY SI VEDEL HRAŤ
GOLF, MUSÍŠ DOBRE
POZNAŤ TRÁVU

ABY SI BOL MAJSTROM
CHODNÍKA, MUSÍŠ DOBRE
SPOZNAŤ TERÉN

ABY SI ROZUMEL VODE, MUSÍŠ
VIDIEŤ, ČO JE POD JEJ
HLADINOU

ABY SI SA VEDEL ORIENTOVAŤ
POČAS KAŽDEJ SITUÁCIE,
MUSÍŠ DOBRE VIDIEŤ
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FARBY ŠOŠOVIEK

FARBY ŠOŠOVIEK

+
+

00 RED IRIDIUM®
POLARIZED

G30™ IRIDIUM®
ROZOZNÁVA KONTÚRY
NA GOLFOVOM IHRISKU

REDUKUJE OSLŇUJÚCE
SVETLO NA CESTE

OVLÁDNI CESTU

Ostré svetelné lúče Ti nebudú prekážať, keď budeš používať šošovky 00 Red Iridium®
Polarized. Boli vyvinuté, aby chránili tvoje oči pred oslepením na cestách a chodníkoch.

HLAVNÉ VÝHODY ŠOŠOVKY 00 RED IRIDIUM® POLARIZED:
+

		
+

		

Šošovky odporúčané na cesty:
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Základné vybavenie všetkých najslávnejších golfistov. G30™ Iridium® optimalizuje
vizuálne detaily a hĺbku videnia tak, že Ti umožní rozoznať jemné variácie v štruktúre
trávy a sklone terénu.

HLAVNÉ VÝHODY ŠOŠOVKY G30™ IRIDIUM®:

Odráža 99,9% slnečných reflexov pochádzajúcich od asfaltu alebo chodníka.
To znižuje únavu očí.
Zlepšuje vnímanie hĺbky. Zlepšuje kontrast videnia a umožňuje rýchlejšie
identifikovať všetky hrozby na ceste.

00 RED IRIDIUM®
POLARIZED

ABY SI VEDEL HRAŤ GOLF, MUSÍŠ DOBRE POZNAŤ TRÁVU

+
+
+

Optimalizuje videnie detailov. Umožňuje lepšie vidieť zelený podklad.
Zlepšuje vnímanie hĺbky. Pomáha vidieť každý detail.
Redukuje oslepujúce reflexy. Umožňuje sledovať trajektóriu letiacej loptičku.

Šošovky odporúčané na golfové ihrisko:
BLACK IRIDIUM®
POLARIZED

VR28® BLACK
IRIDIUM®

G30™ IRIDIUM®

G30™ IRIDIUM®
POLARIZED

VR28® BLACK
IRIDIUM®
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FARBY ŠOŠOVIEK

FARBY ŠOŠOVIEK

VR28® BLACK
IRIDIUM®

SHALLOW BLUE™ IRIDIUM®
POLARIZED
ZABEZPEČUJE VYŠŠIU
TRANSPARENTNOSŤ
A OSTROSŤ OBRAZU

ZVYŠUJE OSTROSŤ VNÍMANIA
HĹBKY OBRAZU NA CHODNÍKU

ABY SI BOL MAJSTROM CHODNÍKA, MUSÍŠ DOBRE SPOZNAŤ TERÉN
Pri strednom alebo slabom svetle naša špeciálne vyvinutá šošovka VR28® Black Iridium®
maximalizuje ostrosť a hĺbku videnia zvýraznením kontrastu medzi jemnými odtieňmi
hnedej a zelenej farby.

HLAVNÉ VÝHODY ŠOŠOVKY VR28® BLACK IRIDIUM®:
+

		
+

Šošovky odporúčané pre chodníky:
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70% povrchu zeme je pokrytých vodou a 100% tejto vody je schopné ťa oslepiť svetelnými
reflexami, ktoré môžu byť desaťkrát silnejšie ako okolité svetlo. Všetky šošovky určené
pre styk s vodou blokujú 99% oslepujúcich reflexov a uľahčujú videnie ako žiadne iné.

HLAVNÉ VÝHODY ŠOŠOVKY SHALLOW BLUE™ POLARIZED:

Maximalizuje ostrosť a hĺbku videnia. Lepšia viditeľnosť v podmienkach
stredného alebo slabého slnečného žiarenia.
Zväčšuje kontrast. Umožňuje rozlíšiť jemné farebné variácie na každom chodníku.

VR28® BLACK
IRIDIUM®

ABY SI ROZUMEL VODE, MUSÍŠ VIDIEŤ, ČO JE POD JEJ HLADINOU

+
+

		

Šošovka odporúčaná pre plytké vody a sladkovodné nádrže.
Zvyšuje kontrast a hĺbku vnímania. Poskytuje čisté a oveľa reálnejšie videnie
pod hladinou vody.

Šošovky odporúčané na vodu:
00 RED IRIDIUM®
POLARIZED

FIRE IRIDIUM®

SHALLOW BLUE™
IRIDIUM®
POLARIZED

BRONZE
POLARIZED

DEEP BLUE™
POLARIZED
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FARBY ŠOŠOVIEK

TECHNOLÓGIA ŠOŠOVIEK:
PRIZM™ je nová technológia šošoviek Oakley®, ktorá dolaďuje videný obraz v závislosti
od toho, aký šport pestujeme alebo tiež od podmienok prostredia, v ktorom sa aktuálne
nachádzame, pričom zvýrazňuje farbu a zvyšuje kontrast. Oakley® Prizma sú prvé šošovky, ktoré boli vyvinuté pre konkrétne aktivity.

VÝHODY:
+

		
+
+

		

BLACK IRIDIUM®
POLARIZED

+

UNIVERZÁLNA ŠOŠOVKA
NEZASTUPITEĽNÁ PRI SILNOM
SLNEČNOM ŽIARENÍ

druhy šošoviek PRIZM™:

ABY SI SA VEDEL ORIENTOVAŤ POČAS KAŽDEJ SITUÁCIE, MUSÍŠ
DOBRE VIDIEŤ
Ani intenzívne slnečné lúče Ti nebudú prekážať pri každodennom dobývaní sveta bez
ohľadu na to, či ho dobývaš menej alebo viac aktívne. Perfektný obraz bez oslepujúcich
reflexov svetla, ktoré sa odráža od veľkých, svetlých či lesklých plôch, asfaltu, chodníka
a vodnej hladiny.

HLAVNÉ VÝHODY ŠOŠOVKY BLACK IRIDIUM® POLARIZED:
+
+
+

		

Dokonalá na každodenné použitie.
Ideálne chráni zrak a poskytuje komfort videnia pri silnom slnečnom žiarení.
Univerzálna farba šošovky – dobrá súčasne pre fyzické aktivity ako aj
každodenné prechádzky.

Šošovky odporúčané na každodenné nosenie:
IRIDIUM®

BLACK
POLARIZED
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Lepšia ostrosť videnia, vďaka ktorej je vidieť všetko zreteľnejšie, čo umožňuje
zrýchlené reakcie.
Zlepšené rozoznávanie farieb, ktorý pomáha postrehnúť to, čo je treba vidieť.
Optimalizácia schopnosti videnia a sledovania pohybujúcich sa objektov
v dosahu zraku.
Vyššia výkonnosť a bezpečnosť.

BRONZE
POLARIZED

GREY

				PRIZM™ DAILY
				
s polarizáciou, ideálne na každodenné nosenie

		
PRIZM™ ROAD
			 ideálne na cyklistiku

				PRIZM™ TRAIL
				ideálne na horskú cyklistiku

OAKLEY ® 27

INOVATÍVNA TECHNOLÓGIA
U KOREKČNÝCH OKULIAROV

MULTIFOKÁLNA TECHNOLÓGIA OTD
DIZAJN ZAMERANÝ NA ŠPORTOVCOV

Oakley® True Digital™ je kompletná súprava
okuliarových rámov a digitálne prispôsobených
slnečných šošoviek, v ktorých sú zohľadnené
odporúčania očného lekára, zakrivenie skiel
a tvar rámov. Je to výnimočná technológia
vyvinutá so zámerom zaistiť to najlepšie zorné
pole pre profesionálnych športovcov a milovníkov športu.

CESTNÁ
CYKLISTIKA

Šošovky Oakley® True Digital™ zabezpečujú:
+

		
+
+
+

Maximálnu ostrosť centrálneho videnia a videnia v strednom a ďalekom
periférnom zornom poli.
Užívateľský komfort.
Ideálne prispôsobenie individuálnym potrebám.
Najvyššiu ochranu pre oči.

ŠTANDARDNÁ
ŠOŠOVKA

ŠOŠOVKA
NA JAZDU NA BICYKLI

PROBLÉM
Tradičné šošovky nedokážu zabrániť rozmazaniu obrazu a poruchám periférneho videnia.
RIEŠENIE
Šošovky Oakley® True Digital™ zlepšujú videnie využitím technológie Oakley® Dual
Peripheral™, ktorá umožňuje, pokiaľ možno najlepšie periférne videnie a rozoznávanie
pohybu.

Adícia

Cylinder

AUTENTICKÉ ŠOŠOVKY OAKLEY® to je:
+
OCHRANA PRED UVA/UVB/UVC ŽIARENÍM
+
ODOLNOSŤ PROTI NÁRAZOM
+
TECHNOLÓGIA DUAL-PERIPHERAL™
+
NEVIDITEĽNÁ ANTIREFLEXNÁ VRSTVA
+
NAJVYŠŠIA KVALITA ADAPTABILITY A MONTÁŽE
+
ÚPLNÁ 2-ROČNÁ ZÁRUKA
DRUHY SLNEČNÝCH ŠOŠOVIEK
+
JEDNOOHNISKOVÉ
+
MULTIFOKÁLNE
+
ŠPORTOVÉ MULTIFOKÁLNE

ZÓNA JAZDY
Typické zorné pole pre cyklistu, až o 20°
viac ako u štandardnej šošovky, garantuje
dokonalú viditeľnosť pri prirodzenej polohe hlavy – brada orientovaná nadol a oči
orientované nahor.

„ELEKTRONICKÁ ZÓNA”
Špecifická pre cyklistov zóna stredného
a dolného videnia poskytuje dobrú viditeľnosť cyklistického displeja bez obmedzenia viditeľnosti cesty.

GOLF
ŠTANDARDNÁ
ŠOŠOVKA

ŠOŠOVKA
NA GOLF

FAIRWAY ZONE
ZÓNA DRÁHY LETU GOLFOVEJ LOPTIČKY
Široké zorné pole, ktoré je typické
pre hráčov golfu, zabezpečuje ostré
videnie prevyšujúce úroveň adaptability,
umožňujúc týmto spôsobom hráčom golfu
ľahko sledovať dráhu letu loptičky.
ZÓNA ODPALU GOLFOVEJ LOPTIČKY
Dlhá a pre hráča golfu typická stredná
oblasť umožňuje odpáliť loptičku pri súčasnom udržaní prirodzenej polohy hlavy.
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Adícia

Cylinder
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VYBRANÉ MODELY OAKLEY®

ŠPORT:

M2 FRAME™

RACING JACKET®

FLACK JACKET® XL

HALF JACKET® 2.0 XL

RADAR® PATH®

RADAR® PITCH®

FASTJACKET

JAWBONE

RADARLOCK® PATH®

RADARLOCK® PITCH®

JAWBREAKER

COMMIT SQ (Ž)*
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*dámsky model

OAKLEY ® 31

LIFESTYLE:

HOLBROOK™

FROGSKINS®

ENDURO

SLIVER™

TWO FACE™

JUPITER SQUARED®

OVERTIME (Ž)*

LBD (Ž)*

CHAINLINK™

GARAGE ROCK™

GIVEN (Ž)*

FEEDBACK (Ž)*
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KOREKČNÉ OKULIARE:

CROSSLINK®

CROSSLINK® PITCH®

AIRDROP

CURRENCY™

SERVO™

CHAMFER

JUNKYARD™

PANEL™

TAILSPIN™

MARSHAL™

MILESTONE™

DOWNSHIFT (Ž)*
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ON

LYŽIARSKE OKULIARE OAKLEY®

UŽ NIKDY VIAC NEUVIDÍŠ SNEH TAK
AKO DOTERAZ

Dedičstvo inovácie značky Oakley® v navrhovaní a výrobe lyžiarskych okuliarov ma viac
ako 30-ročnú tradíciu. Od desaťročí sa návrhári koncentrujú iba na jednom, nemennom
cieli: aby zabezpečili nadšencom zimných športov absolútne najvyššiu úroveň videnia
a ochrany očí.
Farebné šošovky Oakley® ponúkajú najlepšie spojenie filtrov, farebného balansu a kontrastu farieb s cieľom maximalizácie videnia obrazu počas akýchkoľvek poveternostných
podmienok. Patentovaná technológia šošoviek Oakley® Prizm™ zlomila „kód“ slnečných
lúčov, blokujúc dĺžku svetelných lúčov vo farebnom spektre, ale zároveň zvyšujúc ostrosť
videnia okolitého sveta. Výsledkom tejto technológie sú šošovky lyžiarskych okuliarov
s bezkonkurenčnou úrovňou kontrastu, ktorý umožňuje redukovať čas reakcie a zvyšuje
produktivitu užívateľa. S technológiou Oakley® Hight Definition Optics® (HDO®) môžu
športovci počítať so skvelými výsledkami, jasnosťou obrazu a ochranou pred nárazmi.
Inovatívne riešenia dizajnu okuliarov a vzory ich jednotlivých komponentov optimalizujú
komfort nosenia vďaka vyrovnaniu tlaku, priedušnosti a nivelizácii nahromadeného potu.
SILNÉ SLNEČNÉ ŽIARENIE

PREMENLIVÉ POVETERNOSTNÉ PODMIENKY

PRIZ M ™
5 -10 % T R A NSMISSION

T ORIC
8 -2 0 % T R A NSMISSION

S TA NDA RD
8 -2 0 % T R A NSMISSION

PRIZM ™ BLACK IRIDIUM®

24K IRIDIUM ®

24K IRIDIUM ®

PRIZM ™ SAPPHIRE IRIDIUM ®

FIRE IRIDIUM ®

FIRE IRIDIUM ®

PRIZM ™ JADE IRIDIUM ®

DARK GREY IRIDIUM ®

JADE IRIDIUM ®

PRIZM ™ TORCH IRIDIUM ®

PRI Z M ™
T ORIC
11-20% TR ANSMISSION 21-4 0% TR ANSMISSION

ZLEPŠENÁ VIDITEĽNOSŤ
Technológia šošoviek Prizm™ skvalitňuje viditeľnosť obrazov na snehu – kontúry, akékoľvek nerovnosti a textúru.
OBRAZ BEZ LYŽIARSKYCH OKULIAROV

SNEH/HMLA/ZAMRAČENÉ POČASIE

S TA NDA RD
21-4 0% TR ANSMISSION

PRIZ M ™
21% + TR ANSMISSION

T ORIC
41% + TR ANSMISSION

S TA NDA RD
41% + TR ANSMISSION

VIOLET IRIDIUM ®

VIOLET IRIDIUM ®

PRIZM ™ ROSE

PERSIMMON

HI PERSIMMON

VR50 ® PINK IRIDIUM ®

BLACK ICE IRIDIUM ®

VÄČŠÍ
VÝBER
HI YELLOW
PERSIMMON
Inovatívna technológia šošoviek Prizm™ ponúka väčší výber z hľadiska poveternostných
podmienok ako všetky štandardné šošovky.
CLEAR

HI YELLOW

SILNÉ SLNEČNÉ ŽIARENIE

DARK GREY

BLACK IRIDIUM
PREMENLIVÉ POVETERNOSTNÉ
PODMIENKY
®

PRI Z M ™
T ORIC
11-20% TR ANSMISSION 21-4 0% TR ANSMISSION

S TA NDA RD
IRIDIUM ®
21-4BLACK
0% TR ANSMISSION

PRIZ M ™
21% + TR ANSMISSION

T ORIC
41% + TR ANSMISSION

S TA NDA RD
41% + TR ANSMISSION

PRIZM ™ ROSE

PERSIMMON

HI PERSIMMON

HI YELLOW

PERSIMMON

CLEAR

HI YELLOW

PRIZM ™ SAPPHIRE IRIDIUM ®

VIOLET IRIDIUM ®

VIOLET IRIDIUM ®

PRIZM ™ JADE IRIDIUM ®

VR50 ® PINK IRIDIUM ®

BLACK ICE IRIDIUM ®

PRIZM ™ TORCH IRIDIUM ®

SNEH/HMLA/ZAMRAČENÉ POČASIE

OBRAZ SO ŠOŠOVKAMI PRIZM™

POLOOBLAČNO

SNEH A ZAMRAČENÉ POČASIE

CLEAR

CLEAR
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VYBRANÉ MODELY LYŽIARSKYCH
OKULIAROV OAKLEY® FLIGHT DECK™

PREČO OAKLEY®?
+

Oakley® je jedna z najpoprednejšich športových značiek na svete.

+

Značka vytvorená pre športovcov a aktívnych ľudí, ktorú si vážia hlavne svetoví
majstri mnohých športových odvetví.

		

AIRBRAKE™

+

		

F CANOPY™
L I G H

A FLIGHT
I RDECK™
B XM
R A

2

0

1

K

2

T

D

E

0

1

C

5

K

+

Nadpriemerná kvalita garantuje nadpriemerné videnie a športové výkony.

+

Viac ako 600 patentov v oblasti technológie a dizajnu.

+

Pokročilé materiály garantujúce trvácnosť, nízku hmotnosť a odolnosť.

+

Nedostižná ostrosť, citlivosť a presnosť videnia (High Definition Optics®).

+

Priekopnícka technológia vymeniteľných skiel Oakley® Switchlock™.

+

Farebná škála a funkcionalita šošoviek – prispôsobená vybraným športovým
disciplínam, poveternostným podmienkam a intenzite svetla.
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Ideálne spojenie funkčnosti a dizajnu založené na viac ako 30-ročných
skúsenostiach a inováciách.
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R XMO
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+
Ideálna prispôsobivosť okuliarov do tvaru hlavy (Three-Point Fit) u športových
		 modelov.

5

R

Komfort a trvácnosť precíznych, patentovaných závesov.

®

+
Možnosť prevedenia dioptrických šošoviek u slnečných okuliarov – technológia
		 Oakley® True Digital™.
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Bezkonkurenčná ochrana proti UV žiareniu a odolnosť šošoviek proti
poškodeniu – kompletná záruka bezpečnosti.
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LUXOTTICA CENTRAL EUROPE, 76 Váci street, 1133 Budapest, Hungary
www.oakley.com

