
HIGH-SCORERS

STRAUB OPTICAL AUSTRALIA        
STŘELECKÉ BRÝLE

CENÍK

Střelecké brýle HIGH SCORER - STRAUB se třemi páry skel UV400

DSCSH3 *provedení rámeček s pružnými stranicemi 3 911 Kč

HLCSH3 *provedení rámeček s pružnými stranicemi a seřiditelným nosníkem 4 436 Kč

Střelecké brýle “IMPACT” HIGH-SCORER -STRAUB 

se třemi páry skel UV400

IMPHLCSH3 *rámeček s pružnými stranicemi a seřiditelným nosníkem 4 436 Kč



Rámeček (pouze ráměček) 'HIGH-SCORER' - STRAUB

FCABSH *rámeček s pružnými stranicemi 2 623 Kč

FHLOSH *rámeček s pružnými stranicemi a seřiditelným nosníkem 3 339 Kč

Rámeček “IMPACT” HIGH-SCORER' - STRAUB 

rámeček je bez skel - ilustrační foto

FHLOSH *rámeček s pružnými stranicemi a seřiditelným nosníkem 3 339 Kč

Výměnná skla 'HIGH-SCORER' - STRAUB - UV400 (/samostatná)

/barvu tří výměnných skel je potřeba si navolit už při objednávce brýlí/

PCPL Jasně žlutá(BY) #, Světle žlutá(PY), Rumělková(VE) #, 859 Kč

Oranžová(OG) #, Oranžově žlutá(OY), Oranžově červená(OR), 

Purpurová(P) #, Purpurově tmavá(PD), Fialová(M), Fialová tmavá(MD), Růžová(R), 

Růžová tmavá(RD), Levandulová - světle fialová(L), Levandulová - tmavě fialová(LD), 

Bronzová(B) #, Hnědá(BR), Čistá(CL) #, Šedá(G), Modrá(BL)

Žlutá/Yellow - pro matné pozadí, zataženo, mlha nebo deštivo

Rumělková/Vermillion - na oranžové terče za střední viditelnosti

Oranžová/Orange - pro zvýraznění terčů a pro svítání a rozbřesk
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Lehce purpurová/Light Purple - pro For zvýraznění oranž. terčů proti obloze

Purpurově tmavá/Purple Dark - o 10% tmavší pro použití ve velmi jasném dni

Růžová/Rose - pro zvýraznění černých terčů proti zelenému pozadí

Bronzová/Bronze - pro ochranu proti Slunci. Excelentní kontrast 

při středním a jasném světle

Čisté/Clear - čočky, "skla" pro ochranu proti UV paprskům

Hnědá/Brown - pro použití jaku ochrana proti Slunci v jasném dnu

Tmavě zelená/Dark Green - pro použití jaku ochrana proti Slunci v jasném dnu

OCLU.. Clony (opaque) - levá(LE). pravá(RI) eye 405 Kč

SIDSHI Boční clony (čisté nebo lehce obarvené) 191 Kč

HICASE Pouzdro na brýle 501 Kč

CLON.. CLIPY na brýle (žlutá, rumělková, purpurová, růžová, bronzová, hnědá) 954 Kč
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