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Sportovní brýlové čočky ZEISS
Speciální brýlové čočky pro nadstandardně
prohnuté módní obruby a sluneční brýle.

Sportovní brýlové čočky ZEISS poskytují optimální zobrazovací vlastnosti pro všechny nadstandardně prohnuté obruby – a optické vady řadí do minulosti.

Sportovní brýlové čočky ZEISS – zakřivená
dokonalost
Ať už jsou určeny do designerských obrub, módních slunečních brýlí nebo
sportovních brýlí – nadstandardně zakřivené brýlové čočky jsou dozajista
posledním módním trendem.
Pro optika znamenají výzvu: když jsou obruby tohoto typu osazeny
tradičními čočkami, uživatel během nošení pociťuje optické vady
v podobě rozmazaného, či zkresleného obrazu.
Ideální řešení
Sportovní brýlové čočky poskytují optimální zobrazovací vlastnosti pro
všechny nadstandardně prohnuté obruby – a optické vady řadí do
minulosti.

Výhody

Design

Výhody pro uživatele

Kontakt

 Lehké plastové čočky pro zábrus do nadstandardně prohnutých obrub
 Individuální přizpůsobení pro optimální kvalitu vidění
®
 Možné opatřit vysoce kvalitní povrchovou úpravou f DuraVision Platinum

 K dostání jako jednoohniskové a progresivní brýlové čočky
 Maximální rozmanitost: možnost stejných povrchových úprav jako pro jf ednoohniskové brýlové čočky ZEISS Sph 1,5/1,6
 Jednoohniskové brýlové čočky ZEISS Individual Sport jsou k dostání také ve verzi s f photochromic

 ZEISS Cosmetic Edge technologie snižuje u minusových brýlových

čoček v případě jejich vyšší mohutnosti tloušťku okrajů až o 30 %
 Volba obrub: každou obrubu lze tvarově uzpůsobit díky velmi velkým

průměrům brýlové čočky, variabilní decentraci a flexibilnímu výběru
bázové křivky.
 Vynikající periferní vidění díky plně kompenzovanému optickému

designu.





 Designy brýlových čoček ušité na míru, od jednoohniskových až po

progresivní brýlové čočky, s velkou kompenzací odchylek,
vyvolávaných sklonem brýlové čočky.
 Vytvarované tak, aby zamezily průniku světla a povětrnostních vlivů do

očí ze všech úhlů.

ZEISS sportovní brýlové čočky s tloušťkou okrajů zredukovanou až o 30 % díky Cosmetic
Edge® technologii

Související produkty

ZEISS sportovní brýlové čočky
Prohnuté brýlové čočky pro sportovní
obruby nabízí jasnou optiku a
ochranu proti prachu od oblasti nosu
až po oblast spánků.

Brýlové čočky ZEISS s technologií
UVProtect
Úplná UV ochrana ve čirých brýlových
čočkách.

DuraVision® Platinum společnosti
ZEISS
To nejlepší z ZEISS prémiových
povrchových úprav.

Zjistěte více

Zjistěte více

Zjistěte více

Společnost ZEISS je jeden z předních výrobců
brýlových čoček na světě a vždy usiluje o
maximální přesnost a vizuální pohodlí.

Pro více informací nás neváhejte
kontaktovat
Zákaznická služba ZEISS

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.



 +420 233 101 241-3
h E-mail







 

Prozkoumat

Pomozte mi vybrat

Služby

Pro lékaře či optometristy

Porozumění zraku

Brýle na dálku + brýle na čtení

Můj zrakový profil

Nástroje + technologie

Zdraví + prevence

Progresivní brýlové čočky

On-line kontrola zraku

ZEISS brýlové čočky

Životní styl + móda

Sluneční brýle

Řízení + mobilita

Pracovní brýle

Sport + volný čas

Sportovní brýle

Pracovní život

Brýle pro děti

Čistící prostředky ZEISS

Povrchové úpravy
Čištění brýlových čoček
U optika
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