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Bifokální brýlové čočky ZEISS CT 25 / CT 28
Klasický bifokální produkt pro osoby trpící
presbyopií.

Představení prvních bifokálních čoček společností ZEISS bylo v roce 1952 skutečnou revolucí. Oblíbenost bifokálních čoček však v posledních letech
výrazně klesá díky neustálému vývoji a růstu kvality progresivních čoček.
Zatímco v minulosti existovalo velké množství tvarů segmentů, ve většině zemí dnes patří mezi nejběžnější zakřivená horní strana, která je v názvu
produktu naznačena písmenem C („curved“, česky „zakřivený“). Na zakřiveném horním okraji segmentu na blízko dochází k menšímu počtu odrazů než na
segmentu s rovným okrajem (S = „straight“, česky „rovný“). Dnešní bifokální čočky ZEISS nositelům přináší lepší vzhled i funkčnost.

Design

Výhody

Kontakt

Dostupnost produktu

Šířky segmentů
Bifokální brýlové čočky jsou k dostání ve dvou různých šířkách segmentů,
a to 25 mm a 28 mm. Šířku segmentu v milimetrech v názvu produktu
značí číslo za písmeny CT. Šířka segmentu 25 mm je přizpůsobena
standardním podmínkám a zaručuje dostatečně velké zorné pole pro
všestranné čtení. Průměr o velikosti 28 mm zajišťuje širší zorné pole.

Materiál segmentu
Na výrobu segmentů skleněných bifokálních čoček společnosti ZEISS jsou
použity materiály s rozdílnými indexy lomu v závislosti na zvětšení tak, aby
v případě vyššího počtů dioptrií byly všechny bifokální brýlové čočky co
nejtenčí a nejplošší.

Výhody pro uživatele
 Dvě různé velikosti segmentů pro vyhovění všem individuálním požadavkům
 Menší odrazy díky zakřivené horní hraně segmentu
 Spojení či vymodelování segmentů na přední ploše čočky a design zadní plochy jsou zárukou skvělé optické kvality a kosmeticky atraktivních čoček.
 K dostání v široké nabídce: různé materiály, fotochromatické bifokální čočky a sluneční bifokální brýlové čočky

Dostupnost produktu
Produktová řada
Bifokální brýlové čočky ZEISS Classic CT25 a Classic CT28 jsou k dostání v různých materiálech: ve skleněném provedení také s vyšším indexem lomu, jako
fotochromatické a plastové čočky.

Společnost ZEISS je jeden z předních výrobců
brýlových čoček na světě a vždy usiluje o
maximální přesnost a vizuální pohodlí.
Společnost ZEISS navrhuje a vyrábí brýlové
čočky, nástroje a měřící systémy, ale také
maloobchodní koncepty a technologické
služby, které neustále zvedají standard péče o
zrak.

Pro více informací nás neváhejte
kontaktovat
Zákaznická služba ZEISS
 +420 233 101 241-3
h E-mail
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