Testované športovcami
Riadime sa názormi tisícov
športovcov svetového formátu!
Funkčnosť. Štýl. Výkon.

Rudy Project — voľ ba víťazov
Športovci sú dušou spoločnosti Rudy Project. Kvalitu produktov potvrdzujú aj tisíce pretekárov svetového formátu (Julien Zambetti, Ivan
Basso, Karine Dubouchet, Felipe Bastos, Floriane Boss, …), ktorých oči
denno-denne chránia okuliare Rudy Project.
Denis Menchov
Model: Rydon Racing White

Chris McCormack
Model: Sportmask Performance White Pearl

Už viac ako 25 rokov je Rudy Project oddaný technológiám a inovatívnym myšlienkam, ktorých výsledkom sú jedinečné a exkluzívne riešenia. Pridajte sa k radom spokojných majiteľov týchto unikátnych slnečných okuliarov a chráňte svoje oči dokonalou technológiou vyvinutou
pre vašu maximálnu spokojnosť. Značku Rudy Project vám na Slovensko prináša spoločnosť SAGITTA.
SAGITTA — výhradný dovozca produktov spoločnosti Rudy Project na
Slovensko, už od roku 1991 ponúka širokú paletu okuliarových rámov
a slnečných okuliarov renomovaných značiek. Vyberte si slnečné okuitu, ktoré svojim dizajnom uspokoja
liare zosobňujúce trend, štýl a kvalitu,
aj najnáročnejších z vás.

Exkluzívne slnečné okuliare
pre športovcov

Vášho najbližšieho predajcu okuliarov
ulia
u
liarov
Rudy Project nájdete na
www.sagitta.sk.

Pečiatka predajne

Model: Syluro golf Graphite Velvet
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Maximálny
komfort a prispôsobivosť

Úplne prispôsobiteľné
koncovky (až 360°)

S okuliarmi Rudy Project môžete
prispôsobiť takmer každý parameter
okuliarov svojim potrebám a tak
eliminovať nepríjemné zahmlievanie
a odrážanie svetla. Okuliare
Rudy Project vám sadnú za každých
okolností!

Koncovky okuliarov je možné
nastaviť každým smerom
použitím jemného tlaku.
Sú vyrobené z jemných materiálov,
ktoré zabraňujú spadnutiu okuliarov a eliminujú
zahmlievanie. Nastavte si svoje okuliare presne podľa
svojich potrieb.

Exkluzívne slnečné okuliare
pre športovcov
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Vyskúšajte
okuliare Rudy Project a sami pocítite
okamžitý rozdiel

— pokrokové materiály s nadštandardnými
vlastnosťami vytvárajú dokonale funkčné
okuliare, ktoré sú výnimočne ľahké a nadmieru pohodlné.
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Vyy máte predpis — my máme riešenie! Všetky Rudy Project
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za polykarbónové Rudy
Project šošovky. Perfektné
videnie, žiadne rušenie.
Ako stvorené pre vaše oči.

Ergo Nose

Technológia Quick Change

Okuliare
liare Rudy P
Project umožňujú
nastavenie nosných sedielok
podľa vašich potrieb tak, aby vám
sedeli za každých okolností.

Systém vymenit
vymeniteľných šošoviek Quick Change je jednou
zo základných ttechnológií technických a športových okuliarov
Rudy Project. Vď
Vďaka nej môžete jednoducho a rýchlo vymeniť
šošovky podľa zzmeny počasia alebo intenzity svetla.

Bezpečnosť
Unikátnou vlastnosťou okuliarov
Rudy Project je zahnutý kĺbik
bez akýchkoľvek ostrých
hrán, ktorý bol vyrobený
pre minimalizovanie úrazov
v prípade zrážok alebo pádov.

www.sagitta.sk
letak_Rudy.indd 2
Výtažková azurováVýtažková
azurováVýtažková purpurováVýtažková
purpurováVýtažková žlutáVýtažková
žlutáVýtažková černáPANTONE
černáPANTONE 320 C

17. 6. 2009 12:55:09

