
 

Gogle są jednym z najważniejszych produktów dla każdego narciarza czy snowboardzisty, w 
MAJESTY rozumiemy to całkowicie stąd stawiamy bardzo na rozwój tych produktów. Dla nas 
najważniejsze jest to by gogle były praktyczne, uniwersalne i niezawodne. Model The Force 
spełnia te wszystkie cechy. Najważniejszym elementem jest cylindryczna, wymienna szyba. Za 
sprawą magnetycznego systemu mocowania szyby można ją w każdym momencie wymienić na 
szybę dopasowaną do aktualnych warunków, nawet bez ściągania gogli z głowy, wymiana 
szyby trwa zaledwie kilka sekund. Szyba na złe warunki znajduje się w komplecie. Oczywiście 
szyba to jedno, drugą sprawą jest komfort za który odpowiada ramka. Została ona wykonana z 
miękkiego, wytrzymałego tworzywa które nawet w niskich temperaturach nie zmienia swoich 
właściwości i  idealnie dopasowuje się do kształtu twarzy.  
 
The Force zostały wyposażone w innowacyjną technologię magnetyczną pozwalającą na 
niezwykle szybką i dokładną wymianę szyb. 
To wyjątkowe rozwiązanie zapewnia niesamowitą łatwość w dobraniu właściwych szyb do 
zmieniających się warunków pogodowych. 
Dzięki zastosowaniu magnetycznego systemu, gogle The Force same korygują położenie szyby 
i zapewniają precyzyjne dopasowanie. 
Dzieje się tak nawet wtedy kiedy szyba nie spasuje się dokładnie z ramką gogli. Co za tym 
idzie, wymieniać szyby można bez konieczności zdejmowania gogli z głowy. 
9 magnesów umieszczonych w szybie oraz kolejne 9 magnesów zamontowanych w ramce 
zapewnia dokładne dopasowanie szyby do ramki a sam proces wymiany szyb jest łatwiejszy i 
szybszy niż dotychczas. 
Dostępne szyby: 
black pearl + yellow citrine 
green emerald + yellow citrine 
 
 

 
 

 

 



Parallax to nasz najnowszy cylindryczny model gogli z dwoma wymiennymi szybami. 
Podwójna cylindryczna szyba zamontowana w ramce specjalnymi zatrzaskami zapewnia 
maksymalne pole widzenia. 
Nowy system wymiany szyb został oparty na zatrzaskach, które zapewniają łatwą i szybką 
obsługę. Dzięki temu możliwe jest łatwe dostosowanie rodzaju szyb odpowiadające warunkom 
pogodowym. 
System jest oparty na wytrzymałych zatrzaskach i umożliwia wielokrotną zmianę szyb bez 
ryzyka jej uszkodzenia. 
Dostępne szyby: 
black pearl + yellow citrine 
fire opal + yellow citrine 

 
 
 

 


