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MULTIFOCALE BRILLENGLAZEN
De geavanceerde freeform productietechnologie bevordert het kijkcomfort bij multifocale
brillenglazen. Mede dankzij de mogelijkheid om nieuwe combinaties toe te voegen
aan innovatieve en comfortabele brillenglasontwerpen biedt deze technologie u als
consument veel voordelen. Wij hebben de verschillende ontwerpen voor u op en rij gezet.

Probasic FF - Voordelig multifocaal
“Probasic ff combineert goed kijkcomfort met een aantrekkelijke prijs. Probasic ff biedt een
breder kijkgebied dan bij vergelijkbare brillenglazen met traditionele slijptechniek”
- Voordelige oplossing in multifocaal
- Redelijke acceptatie en gewenning
- Goed kijkcomfort
- Standaard leesdeel
Aptive - Goede balans vanuit elk gezichtspunt
“Dankzij een goede balans van het multifocale ontwerp biedt Aptive comfortabel zicht en
een gemakkelijke acceptatie door de brildrager”
- Traditioneel ontwerp
- Redelijke comfortabele overgang van ver naar nabij zien
- Redelijke acceptatie en gewenning
Quadro – Comfortabel multifocaal
“Bij dit ontwerp wordt gebruikt gemaakt van moderne slijptechniek. Hierdoor ontstaat een
breed gezichtsveld”
- Brede gezichtsvelden voor veraf en nabij
- Redelijk snelle gewenning
- Aantrekkelijk “instap” multifocaal glas.

Sirus – Dynamisch zicht voor een actieve leefstijl
“Het multifocaal glas dat is afgestemd om in elke situatie comfortabel zicht te bieden”
- Goed kijkcomfort bij dynamische activiteiten (autorijden, lopen, fietsen, ect.)
- Comfortabel leesgebied
- Behoud van natuurlijke houding van het hoofd.
- Gemakkelijk wennen.
Sirus Plus – Specifiek ontwerp bij dynamische activiteiten
“Dankzij de toepassing van de nieuwste slijptechniek een uitmuntend breed gebied bij
gebruik van een beeldscherm”
- Optimaal kijkcomfort bij dynamische activiteiten (autorijden, lopen, fietsen ,ect.)
- Stabiel en breed gezichtsveld in het tussengebied
- Comfortabel leesgebied
- Behoud van natuurlijke houding van het hoofd
- Snelle en gemakkelijke gewenning
Anateo Plus – Ontworpen naar de anatomie van het oog
“Door het combineren van een innovatief ontwerp en de anatomie van het oog wordt
voor u het optimale visuele comfort bereikt”
- Groot vertekenings vrij gezichtsveld
- Scherpe afbeeldingskwaliteit
- Verzekert een natuurlijke houding van het hoofd
- Directe gewenning
- Stabiel en breed gezichtsveld, ook in het tussengebied

BUREAU GLAZEN
Easywork bureauglazen zijn ideaal voor ontspannen kijken in een digitale wereld, zoals
computerwerk, lezen, smartphones of specifieke hobby’s. Met Easywork brillenglazen ziet
u scherp en comfortabel bij kijken op met name korte- en middellange afstand.
Easywork SV
“Optimale vertecorrectie met een zone voor dichtbij om ontspannend te kunnen lezen”
- Voorkomt kans op vermoeidheid, hoofpijn, branderige ogen of moeite om te focussen
Easywork PC en ROOM
“Biedt een uitgebreid leesbereik voor tussen-en nabij gebied voor voor comfortabel
werken of hobby”
- Zijn toepasbaar voor afstanden en werkzaamheden tussen 33 cm en 4 meter. Wordt vaak
gebruikt in statische situatie.
Easywork PAL
“Toepasbaar voor een groot indoor gebied “
- Is toepasbaar voor afstanden en werkzaamheden tussen 33 cm en 4 meter. Wordt vaak
gebruikt in dynamische situaties. Breder blikveld op middellange afstand.

Omdat zichtbaar resultaat telt!

