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nannini nannini
Made in
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I vores søgen efter alternativer til de kendte engelske kørebriller og de ret dyre franske, har vi
fundet Nannini. Nannini er fuldblods Italiensk. Italienerne er jo kendt for elegant design og ret
innovative løsninger på mange ting. Bl.a. derfor har vi har valgt Nannini. Derudover er kvaliteten
iorden, ergonomien i top og prisen absolut rimelig.

I princippet den samme goggle med stort udsyn, "Quick
release" for hurtigt og nemt skift af glas. Sidder fantastisk
godt. Optica er varianten med inder ramme til bri llebærere.
Skabelon til optikeren medflg. Dugfri glas. Pung medfølger.
Fås i krom med sort læder.
Cruiser Optica Kr 925,00
Cruiser Kr 698,00
Extra spejlglas Kr 148,75
Alm. glas Kr 141,00

! Alle kørebriller har ægte skind mod ansigt samt sikkerhedsglas!

GOGGLES - KØREBRILLER

I princippet samme goggle med stort udsyn. Har svingbare
beslag i siderne så den kan bæres uden på en evt styrthjelm.
Remmen er belagt med antiskridbelægning.
Optica er varianten med inder ramme til brillebærere.
Skabelon til optikeren medfølger. Sidder fantastisk godt.
Krom med sort læder. Dugfri glas. Pung medfølger.
Rider Optica Kr 920,00
Rider Kr 688,00
Extra spejlglas Kr 148,75
Alm. glas Kr 141,00

En rigtig "tough" MC brille, men kan bruges af alle.
Har som "Rider" svingbare beslag til hjelmbrug(li lle bil l).
Kromrand/klare dugfri glas. Pung medfølger.

Streetfighter Kr 585,00

Quic k r elea se

CRUISER + RIDER

extra glas

Der er 2 sider!
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SOLBRILLETYPE - KØREBRILLER/SPORTSBRILLER - Alle med sikkerhedsglas!

Brillen der kan det hele! - Tætsiddende kørebril le. - Goggle med hovedbånd.
- Alm solbril le. - med inderramme til styrkeglas.
(styrkeglasramme med optikerskabelon er ti lbehør - ikke inkluderet)
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Cool design, let udskiftel ige glas, kan monteres med styrkeglas! Mat: sort/Blå/Gunmetal
(styrkeglasramme med optikerskabelon er tilbehør - ikke inkluderet)

FIREBLADE
Lækkert design, sidder godt, lukker
for vind. Sort/Gunmetal .

TILBEHØR TIL DIN KLASSIKER
Alt hvad du behøver

til din Klassiker !

KØREBRILLER

nannini

MODULAR 1
Sort/blå/gunmetal

MODULAR 4

Kr 298,-

Kr 408,00

Kr 298,-

Tilbehør MODULAR 1: Glas, klar/grå Kr 228,00
Ramme til styrkeglas Kr 128,00
Næsebeskytter Kr 58,00
Headband Kr 138,00

Tilbehør MODULAR 4: Glas, klar/grå Kr 152,00
Ramme til styrkeglas Kr 128,00
Næsebeskytter Kr 58,00

Made in
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SM2
SM2 Har givet NANNINI en designpris.
Kan klappes fuldstændig sammen til at
fylde bare ca ½ cm i tykkelsen.
Fås i: Rød/Gul/Sort. 100% UV beskyttelse

VINTAGEPRIS KR 98,-
FØRPRIS KR 249,-

Super cool Solbrille

Solbrille


