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Brilleglass fra ZEISS
Brilleglass sortiment

ZEISS brilleglass sortiment tilbyr en rekke ulike produktløsninger. Uansett hvilken visjon forbrukeren står overfor, kan han være sikker på å ﬁnne det
rette tilbudet for hans behov innen ZEISS brilleglass sortiment. Dersom han trenger tynne glass, lette glass, korrigering for spesielle avstander eller
spesielle ﬁltre eller behandlinger for å øke det visuelle velbehaget: ZEISS har alltid den rette produkt løsningen.

ZEISS brilleglass med
UVProtect Technology
Full UV-beskyttelse også i
klare ZEISS brilleglass.
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Enstyrke-brilleglass

Progressive brilleglass

Arbeidsplassglass

Enstyrke-brilleglass er glass med kun én
dioptrisk kraft. De brukes primært for enstyrke
avstand eller lesebriller.

Progressive brilleglass gir alle presbyoper klart
syn fra alle avstander. Glassets styrke øker
kontinuerlig fra avstand til nærsonen.

Arbeidsplassglass gir avslappet og klart syn fra
kort til mellom avstand og er spesialdesignet
for kontoroppgaver.
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Digital Lenses

DriveSafe Lenses

EnergizeMe brilleglass

Vernebriller

Mobile digitale enheter har
erobret verden i ekstremt raskt
tempo, og dette skaper nye
utfordringer for menneskeøyet.

Mange føler usikkerhet, ubehag
og stress når de kjører bil,
spesielt under vanskelige lys- og
værforhold som regn og tåke,
skumring eller mørke.

De første brilleglassene som er
laget for å kvikke opp øyene
etter bruk av kontaktlinser.

Du slipper å kompromisse
mellom sikkerheten og synet.
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Sportsbrilleglass
ZEISS Sportbrilleglass gir optimal
optisk korreksjon for alle
krummede innfatninger - og gjør
at aberrasjoner tilhører fortiden.
f Mer

ZEISS
presisjonsbrilleglass
med i.Scriptionteknologi
Med i.Scription® er fargene mer
livfulle enn noen gang før, det er
mulig å orientere seg om natten
og i skumringen uten reﬂeksjoner
og lysreﬂekser, og alt ses med en
fantastisk skarphet – alt dette
med enestående kontrast og
klarhet.
f Mer

Liknende produkter

Multifokale brilleglass

Spesial-brilleglass

Bifokale/trifokale brilleglass gir
langsynte klart syn for to eller tre
forskjellige rekkevidder, vanligvis
for lang, mellomliggende og nær
avstand.

Brillebrukere med svært høye
styrker møter ofte problemer når
brillene leveres med standard
brilleglass, siden disse som oftest
er svært tykke og tunge.
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ZEISS VISUSTORE
Enkel, rask, intelligent, den moderne
måten å bestille brilleglass på.
Finn ut mer

ZEISS er en av verdens ledende produsenter av
brilleglass og går inn for å levere maksimal
presisjon og komfort. ZEISS utformer og
produserer linser, instrumenter og
målesystemer, og detaljhandelkonsepter og
teknologitjenester som fortsetter å heve nivået
innen synspleie.

Overﬂatebehandlinger av ZEISS
Brilleglass av høy kvalitet krever
behandling av høy kvalitet

ZEISS-solbriller og -ﬁlterbriller
Produktportefølje

Finn ut mer

Finn ut mer

Ta kontakt med oss for å komme i
gang
ZEISS kundeservice
 +47 23 17 23 80
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