
Witam,  

 

Konstrukcja przyłbicy opiera się na przytwierdzeniu folii do okularów ochronnych.  

Takie przyłbice były stosowane w gabinetach dentystycznych i lekarskich nawet przed epidemią.  

Potrzebne materiały:  

Okulary: 

 

Najlepsze są okulary ochronne (gogle) BHP spełniające normę EN 166. Do dostania w sklepach i 
hurtowniach BHP a także na Allegro.  Proszę zwrócić uwagę na jakość.  Niektóre nie spełniające 
normy okulary mają nie do końca czyste szybki i są ogólnie „słabe”.  Te z normą EN 166 są super.  
Polecam w kształcie jak poniżej, wówczas łatwo się przykleja taśmę na płaskich powierzchniach.  

 

 

 

Można użyć okularów zerówek, czy swoich okularów, czy starych słonecznych (można usunąć szybkę). 

 

Koszt okularów BHP to około 8-12 PLN (są oczywiście i droższe).  Na te tańsze trzeba uważać, bo są 
złej jakości.  

Folia:  

Polecam folię do bindowania 200 mikronów (0,2mm) coraz trudniej ją kupić.  Z mojego 
doświadczenia wystarczy też folia 150 mic.  Można kupić większą i docinać, ale A4 generalnie 
wystarcza.   Większość folii, które kupiłem były dobrej jakości.  Można też kupić folię PET w rolce i 
potem samemu docinać.  



 

  

 

Taśma:  

Taśma dwustronna montażowa – bardzo polecam tę taśmę – nie warto bawić się tanimi  

 

  

Również może się przydać taśma naprawcza – nie wygląda może elegancko, ale czasem dobrzej jest 
wzmocnić konstrukcję gdyby się gdzieś odklejała.  Z mojego doświadczenia wynika, że nie jest 
potrzebna przy okularach BHP,  przydaje się przy zerówkach.  

 

Opakowanie: 

Do opakowania polecam woreczki strunowe 300x400 mm.  Wchodzą do niego spokojnie trzy 
przyłbice, można próbować upchać więcej.  Ważne, żeby te przyłbice pakować w zamknięte woreczki.  
W ten sposób naturalnie się będą kwarantannować i będą bezpiecznie przewożone.  

 

 

 

 



Narzędzia:  

 

Nożyczki,  

 

linijka trochę taśmy typu Scotch, stół, trochę kartek papieru, pisaki które piszą po folii.   

 

Jak wykonać przyłbicę:  

 

Na bazie gogli:  

 

 

 

1. Odcinamy trzy kawałki taśmy i przy jej pomocy łączymy folię z oprawkami okularów w trzech 
punktach – centralnie zaraz za zagięciem okularów (niebieska strzałki)  

2. Odcinamy dwa mniejsze kawałki taśmy i montujemy na rozkładanych częściach oprawki, po 
wcześniejszym wyciągnięciu do końca zauszniku 

3. Przyłbica gotowa – możemy zapakować w folię  

  

 

 



 

 

Rekomenduje aby najpierw przygotować sobie stanowisko montażowe.   

Po zrobieniu pierwszej przyłbicy należy przyłożyć do niej drugą folie (najlepiej przylepić taśmą 
Scotch).  Na tej drugiej folii należy zaznaczyć. zaznaczyć pisakiem na folii miejsca przylepienia taśmy a 
następnie położyć ją na stole i użyć jako szablonu do następnych przyłbic (strzałka niebieska).  
Można na nim położyć kilka kawałków folii (są przeźroczyste) 

Najlepiej (tak ja robię) przylepić kawałeczki taśmy na folii w zaznaczonych miejscach a następnie 
docisnąć w tych miejscach okulary.  Polecam też dokleić jakieś linijki czy kawałki tektury, (strzałka 
zielona) aby łatwiej było zakładać folie zawsze w tym samym miejscu  

 

 

Uwaga – należy tak umieścić miejsca zlepienia, żeby folia nie dotykała nosa.   



 

Na bazie innych okularów:  

Postępujemy podobnie jak w przypadku gogli, z tym że rekomenduję najpierw nakleić kawałki taśmy 
na okulary (strzałka niebieska) a następnie dociskać je na stole.  Dobrze jest na stole zaznaczyć sobie 
miejsca docisku.  

W przypadku innych okularów czasami dobrze jest wzmocnić konstrukcję  taśmą naprawczą (jak na 
zdjęciach poniżej zielona strzałka).  

  

 

 

 

Miłej zabawy ���� 

Więcej pomysłów i szczegółów na youtube hasło - prosteprzybice  

 

 


