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Brýle s výměnnými skly
BBB BSG-63 FullView

Futuristické, jako z jiné planety, azurově
modré – tak by se dal popsat design nového
modelu brýlí od značky BBB. K tomu čisté bezrámečkové linie, které tento výrobek
s názvem BSG-63 FullView charakterizují.
Právě bezrámečkový design poskytuje velmi
otevřený výhled, který není ničím rušen, navíc se díky tomu zmenšuje i váha brýlí. Tester si velmi pochvaloval zaoblený tvar skel,
který mu poskytoval ochranu proti slunečnímu záření, prachu a větru. Materiály brýlí jsou velmi odolné. Samotná skla jsou vyrobena z polykarbonátu a rám z prakticky
nerozbitného grilamidu. Díky pogumování
stranic nedocházelo k posunu brýlí z testerova nosu. Při snaze o sklopení stranic ho
il tzv. block systém, který nenavíc zastavil

plus
■ design, výměnná skla, materiály skel
i stranic, block systém, nastavitelný nosník

minus
■ nutnost

z rámu

použít více síly při vyndávání skel

pustil stranice ke sklům, a zabránil tak poškrábání vlastních skel.
Součástí setu je hadříček na ochranu brýlí i otírání nečistot a také pevné ochranné
pouzdro v designu značky BBB s polstrováním a přihrádkami pro jednotlivá výměnná
skla. Ta jsou k dispozici kouřová/MLC (technologie, která brání oslnění) pro slunečné
dny, žlutá rozjasňující a čirá s jemným kouřovým nádechem. Vyměnit je chce trošku
grifu. Je třeba vyvinout větší sílu a vysunout
stranice směrem nahoru. Skla mají v sobě
zářezy, takže pěkně padnou do výlisku
v rámu a nedochází k nechtěnému posunu
nebo výsunu skla. Samotný nosník lze také
kel směrem do boku. Gumovyjmout od skel
vou část nosníku je možné stáhnout a roztáhnout v horizontální a trochu i vertikálním
h posměru. Lze si ji tak nastavit dle svých
třeb, např. aby nedocházelo k posunu brýlí
z nosu nebo k přílišnému doteku brýlí s lí-

cemi. Celkově jsou brýle krásným výrob
výrobkem
a za cenu 1490 Kč dostanete i pom
poměrně
„hodně muziky“.

text a foto Slávka CChrpová
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Cyklozájezdy – nabídky cestovních kanceláří 2020

Speciál Dovolená
na kole 2020
■ Ucelenější přehled cyklozájezdů nikde
jinde nenajdete!
■ Nabídky cestovních kanceláří 2020
■ Ze života CK

2020
únor
speciál

DOVOLENÁ

64 Kč
3,49 €

KYPR SICÍLIE
ODRA–NISA DUNAJ
TOSKÁNSKO
LOMBARDIE
WALES DOMINIKÁNSKÁ
REPUBLIKA

NA KOLE
Slavnosti

a festivaly

6 TIPŮ NA

NOVÉ

technologie

v duchu udržitelnosti a recyklace

Témata
■ Nové technologie v duchu udržitelnosti a recyklace
■ Pro i proti cestování s obytkami – rozhovor, názory,
tipy na destinace

LÉTO

Zahraniční trasy
■ Sicílie, Etna v hlavní roli
■ Cestovatelský víceboj na Kypru – na kole,
lyžích, pěšky i vodou
■ Dominikánská republika, tj. jeden velký
mejdan
■ Podél Dunaje – královny evropských řek
■ Cyklotrasa Odra–Nisa, historie, příroda na
německo-polském pomezí
■ Snowdonský národní park ve Walesu
■ Tuscany Trail – krajem Leonarda da Vinci
■ Domácí události, zajímavosti a cíle
■ Květinové, historické, pivní, řemeslné
slavnosti a festivaly

PRO I PROTI CESTOVÁNÍ S OBYTKAMI
rozhovor, názory, tipy na destinace
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