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Z veseljem sporočamo, da smo sklenili dogovor o sodelovanju med GRZS ter
blagovno znamko sončnih in športnih očal CEBE. Člani GRZS ter postaje
GRZS lahko nabavljajo očala celotnega spektra te blagovne znamke, pod zelo
ugodnimi pogoji, direktno pri uvozniku očal za zahodni Balkan.
Blagovna znamka CEBE ima bogato zgodovino in dolgoletno tradicijo pri
izdelavi vrhunskih športnih očalCEBE so se »rodila« konec 19.stoletja v osrčju gorovja Jura in postala pionir
pri razvoju športnih sončnih očal.
Že takoj na začetku so jih nosili številni alpinisti ter številne odprave.
Testirali so jih v gorniških pogojih ter jih oblikovali za potrebe gibanja v
ekstremnih vremenskih pogojih.
Testirala so jih legendarna imena športa kot alpinist Walter Cecchinel, svoje
si je dal narediti tudi Carl Benz, ustanovitelj Mercedez Benza, preden je na
svoj avtomobil montiral vetrobransko steklo.
V štiridesetih letih preteklega stoletja, ko so postala moderne smučarske
počitnice, so razvili vrsto odličnih smučarskih očal. Med leti 1970 in 1990, z
razmahom tekmovalnega alpskega smučanja, pa so dominirali v Svetovnem
pokalu, ko jih je uporabljal in promoviral legendarni Ingemar Stenmark. Od
takrat naprej so prisotni na področju smučarskega športa, adrenalinskih
športov in alpinizma.
Danes dela CEBE vrhunska tehnična športna očala, ki se prodajajo v 30
državah sveta.
S partnerskim sodelovanjem z SNMG ( Syndicat National des Guides de
Montagne ) je CEBE v zadnjih letih razvil vrhunska zaščitna očala, ki so
namenjena in osredotočena za delovanje v razmerah gorskega sveta. Modeli,
kot so Cebe Base camp, Cebe Lhotse, Cebe Ice 8000 ali Cebe Proguide
ciljano zadovoljujejo potrebe profesionalcev v gorskem svetu.
Podobno pričakujemo tudi v sodelovanju z GRZS.
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Pri nas CEBE že sodeluje s športniki in skupinami, ki delujejo v višinah.
Vrsto let uporablja očala CEBE Slovenska Biatlonska reprezentanca, veliko
alpinistov in ekstremnih smučarjev na čelu s Karničar Davotom, opremili
smo tudi številne delovne skupine, ki so projektno izvajale dela v gorah,…
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