
Korrekciós védőszemüvegek

Az uvex már évtizedek óta foglalkozik az egyénre szabott megoldások fejlesztésével.
 
Alapvetően fontos, hogy a korrekciós védőszemüveg pontosan ugyanolyan optikai 
követelményeknek feleljen meg, mint a magánéletben használt dioptriás szemüveg. 
Továbbá meg kell feleljen az EN 166 szabvány követelményeinek, mind a keretre és 
a lencsére vonatkozóan is. Az uvex fejlesztői szerint a munkavállalók sokkal 
szívesebben viselnek egyénre szabott munkavédelmi eszközöket, mint 
szabványosított termékeket. 

A szolgáltatás menete (abban az esetben ha helyszíni felmérést igényel): 
A munkáltatóval egyeztetett időpontban szakember segítségével megvizsgáljuk 
az érintett munkavállalókat. A felmérés alkalmával kikérdezzük a kollégákat és a
munkaterületüknek, viselési szokásaiknak valamint a munkahelyi kockázatoknak 
megfelelően javaslunk keretet, lencsét és bevonatot.
A vizsgálat után összefoglalót készítünk és árajánlatot küldünk a munkáltató részére.
A rendelést elküldjük az uvex németországi központjába, a gyártás kb. 3 hét.
Az elkészült szemüveget ismét egy egyeztetett időpontban leszállítjuk. 
A személyes találkozó alkalmával, ha igény van akkor a szükséges 
minimális korrekciót a kereten elvégezzük, a szemüveget „személyre szabjuk”. 
A korrekciós védőszemüvegeket uvex szemüvegtokkal együtt szállítjuk.
A korrekciós védőszemüveg minősítése a megrendelő személy nevére szól, 
a kész szemüveg mellé csatolva adjuk át a felhasználónak.
Az elkészült szemüvegek PC és Trivex lencsék esetén EN166 szabvány szerinti 

”
F” minősítéssel rendelkeznek! 

További tájékoztatás végett, kérem keressen minket az alábbi elérhetőségeinken:

Better & Better Bt.
Bemutatóterem: 1031 Budapest, Petúr u. 15/a
Telefon: 06-1-408-09-09, +36-30-221-65-17
E-mail: info@betterbt.hu Web: www.betterbt.hu



Korrekciós védőszemüvegek

uvex 5502

• műanyag keret, szorosan záró kialakítás
• oldalsó és felső szemvédelem a keretbe építve 
• alulról is véd a felpattanó részecskéktől
• anatómiai tervezésű, kiváló orrnyereg-illeszkedés
• négy lépésben állítható 

”
Softform” szemüvegszár 

Art.-Nr.
Ref.-Nr.

világoskékszürke

uvex 5518

• sportos kialakítású keret, 
vonzó, erőteljes megjelenés

• fémmentes
• kellemes puha szárak, (uvex duo technológia)  

csúszásmentes, nyomáspontok nélküli illeszkedés
• anatómiai tervezésű, kiváló orrnyereg-illeszkedés

Art.-Nr.
Ref.-Nr.

 sötétbarna, zöld antracit, piros 

Alapkollekció - műanyag keretek

Lencseméret
Orrnyereg szélesség
Szín

Lencseméret
Orrnyereg szélesség
Szín

Korrekciós védőszemüvegek
Alapkollekció - műanyag keretek

uvex 5515
• műanyag keret, szorosan záró kialakítás
• oldalsó és felső szemvédelem a keretbe építve

 • puha állítható orrnyeregtartó
• könnyen beállítható, puha szárak

uvex 5514
• műanyag keret, szorosan záró kialakítás
• átlátszó oldalvédelem és felső szemvédelem a keretben 
• puha állítható orrnyeregtartó
• könnyen beállítható, puha szárak

Art.-Nr.
Ref.-Nr.
Lencseméret
Orrnyereg szélesség
Szín  fekete, piros fekete, kék

Art.-Nr.
Ref.-Nr.

antracit, korall                    antracit, türkizkék             antracit, bordó

Lencseméret
Orrnyereg szélesség
Szín



uvex 5506
• Kényelmes kialakítású műanyag keret
• Oldalsó és felső szemvédelem
• anatómiai tervezésű, 
  kiválló orrnyereg-illeszkedés

Art.-Nr.
Ref.-Nr.

világosszürke, átlátszó

uvex 5504

• műanyag szemüvegkeret 
  ovális lencsével
• teljes, átlátszó oldalvédelem
• anatómiai tervezésű, 
  kiválló orrnyereg-illeszkedés 

Art.-Nr.
Ref.-Nr.

 szürke, átlátszóantracitfehér
fém szemüvegszár, rugós csuklópánttal

Korrekciós védőszemüvegek
Alapkollekció - műanyag keretek

Extra

Lencseméret
Orrnyereg szélesség
Szín

Lencseméret
Orrnyereg szélesség
Szín

uvex 5503
• klasszikus kialakítású szemüvegszár
• átlátszó oldal- és felső védelem
• anatómiai tervezésű, 
  kiválló orrnyereg-illeszkedés 

uvex 5511
• kevlár keret

fém szemüvegszár
• átlátszó oldalvédelem
• jól illeszkedő, anatómiai kialakítású 

orrnyereg tartó könnyen alakítható 
fülrész

Art.-Nr.
Ref.-Nr.

szürkekék
fém szár     fém szár

Korrekciós védőszemüvegek
Alapkollekció - műanyag keretek

Art.-Nr.
Ref.-Nr.

zöld, szürkeantracit antracitfehér
Extra Fém szár, rugós csuklópánt

Lencseméret
Orrnyereg szélesség
Szín

Extra

Lencseméret
Orrnyereg szélesség
Szín

Korrekciós védőszemüvegek
Alapkollekció - műanyag keretek - uvex RX 5505 család

uvex 5505
• szorosan illeszkedő műanyag keret 
• oldal- felső- alsó védelem, speciálisan
  kialakított keret az alulról érkező részecskék
  ellen

 
•  anatómiai tervezésű, 
  kiválló orrnyereg-illeszkedés
• egymástól függetlenül dönthető és
  állítható szemüvegszárak

   Kérjük, vegye figyelembe az uvex RX 5505 modell korlátozott lencse beépítési lehetőségét
– Korrekciós tartomány +/- 6,0 dpt. cyl. +/- 4,0 dpt.
– Nem lehet edzett üveg lencse
– Nem lehet Progresszív vagy bifokális lencsét beépítni 



Korrekciós védőszemüvegek
Speciális változatok · uvex RX 5505 család

uvex 5505 seal

• az uvex RX 5505 szivacs tömítő keret káros por, forgács vagy 
  folyadékok ellen
• megfelel az EN 166 "Cseppek és folyadékok elleni védelem" 

szabványnak

uvex 5505 plan PC SET
• polikarbonát korekció nélküli lencse, műanyak keret
• szuper-tükröződésmentes bevonat

 

uvex 5505 flip-up
• szorosan illeszkedő műanyag szemüvegkeret
• oldalsó és felső védelem

 
• anatómiai kialakítású orrnyereg-rész
• dönthető és állítható szemüvegszár puha szárvégekkel

• teljesen átlátszatlan keret és szár
• felhajtható 5-ös átlátszóságú heggesztő előtét
• új szürke színű lencse, UV és infravörös sugárzás védelemmel,
  tökéletes színvisszaadási képességgel  

Alkalmazási terület:
• heggesztési munkákhoz

5505 2126 55/19  
csúszásmentes keretben
5505 seal 55/19

5505 2900 57/19 
csúszásmentes keretben
5505 seal 57/19

Art.-Nr.
Ref.-Nr.

fekete fekete
Használható keretek: 

flip-up
Art.-Nr.
Ref.-Nr.

fekete, zöld
PC szürke, 5-ös átlátszósági fokozatLehajtható előtét
uvex infradur plus

Lencseméret
Orrnyereg szélesség
Szín

Lencseméret
Orrnyereg szélesség
Szín

plan PC SET
Art.-Nr.
Ref.-Nr.

ttam ,llatsirkttam ,llatsirk
Lencse torzításmentes polikarbonát      torzításmentes polikarbonát 

TES ,CHTES ,CH

Lencseméret
Orrnyereg szélesség
Szín

Korrekciós védőszemüvegek
Alapkollekció - fém szemüvegszár

uvex 5105
• lapos formájú fém szemüvegszár
• átlátszó oldalvédelem
• nagyon jó illeszkedés az anatómiai tevezésü orrnyeregtartónak

és a beállítható szemüvegszáraknak köszönhetően

uvex 5106
• fémszár kalsszikus formában
• átlátszó oldalvédelem
• nagyon jó illeszkedés az anatómiai tevezésü orrnyeregtartónak

és a beállítható szemüvegszáraknak köszönhetően

uvex 5107
• fém ovális szemüvegkeret
• átlátszó oldalvédelem
• nagyon jól illeszkedő orrnyereg tartó és  

könnyen beállítható szemüvegszár

uvex 5108
• vékony fém szemüvegkeret
• átlátszó oldalvédelem
• nagyon jól illeszkedő orrnyereg tartó és  

könnyen beállítható szemüvegszár

Art.-Nr.
Ref.-Nr.

ezüst

Lencseméret
Orrnyereg szélesség
Szín

Art.-Nr.
Ref.-Nr.

ttam ,nugttam ,nug

Lencseméret
Orrnyereg szélesség
Szín

Art.-Nr.
Ref.-Nr.

 kitna ,arany kitna ,arany

Lencseméret
Orrnyereg szélesség
Szín

Art.-Nr.
Ref.-Nr.

Metálkék Metálkék

Lencseméret
Orrnyereg szélesség
Szín



Fémkeretes alapkollekció

uvex 5102
• divatos pilótaszemüveg-formájú fém szemüvegkeret
• átlátszó oldalvédelem
• nagyon jó illeszkedés az anatómiai tevezésü orrnyeregtartónak

és a beállítható szemüvegszáraknak köszönhetően

Art.-Nr.
Ref.-Nr.

 matt szürke matt szürke

uvex 5103
• klasszikus vékony fémkeret
• átlátszó oldalvédelem
• nagyon jó illeszkedés az anatómiai tevezésü orrnyeregtartónak

és a beállítható szemüvegszáraknak köszönhetően

Art.-Nr.
Ref.-Nr.

uvex 5101
• kalsszikus formájú fémkeret
• jól szellőző drótrácsos oldalvédő 
• nagyon jól illeszkedő puha orrtartók 
• rugós és könnyen beállítható szemüvegszárakkal

Art.-Nr.
Ref.-Nr.

fekete, ezüst  fekete, ezüst

uvex 5104

• nagy fémkeret
• átlátszó oldalvédő
• nagyon jól illeszkedő puha orrtartók 
• rugós és könnyen beállítható szemüvegszárakkal

Art.-Nr.
Ref.-Nr.

arany, havanna

Korrekciós védőszemüvegek

Lencseméret
Orrnyereg szélesség
Szín

Lencseméret
Orrnyereg szélesség
Szín

Lencseméret
Orrnyereg szélesség
Szín

Lencseméret
Orrnyereg szélesség
Szín  matt szürke matt szürke

uvex RX ti

uvex RX ti 5900
• titánkeret ovális forma
• átlátszó oldalvédő
• a keret könnyű, nem allergén és

rozsdamentes
• nagyon jól illeszkedő 
  anatómiai tevezésű puha 
  orrnyeregtartó 

uvex RX ti 5901
• klasszikus formájú titán keret
• átlátszó oldalvédő
• a keret könnyű, nem allergén és

rozsdamentes
• nagyon jól illeszkedő 
  anatómiai tevezésű puha 
  orrnyeregtartó

 

 

uvex RX ti 5902
• keskeny karakteres

 titán szemüvegkeret
• átlátszó oldalvédő
• könnyű antiallergén tiszta titán
  középrész és béta-titán flexibilis 
  szemüvegszárak
• nagyon jól illeszkedő 
  anatómiai tevezésü puha 
  orrnyeregtartó

 

 

Korrekciós védőszemüvegek

Art.-Nr.
Ref.-Nr.

titanblau

Lencseméret
Orrnyereg szélesség
Szín

Art.-Nr.
Ref.-Nr.

titanblau

Lencseméret
Orrnyereg szélesség
Szín

Art.-Nr.
Ref.-Nr.

titanblau

Lencseméret
Orrnyereg szélesség
Szín

uvex RX ti
Titán keretek

   Extrém stabil

   Könnyű

   Nem allergén

   Hidegen formálható

   Kényelmes viselet

A titán egy nagyon értékes alapanyag a repülőgépiparban, 
az űrkutatásban és az orvostechnológiai iparban. 
1983 óta szemüvegkereteket is készítenek titánból.

A titán nem korrodál, nem vált ki allergiás reakciót és 
fele olyan nehéz, mint a rozsdamentes acél.



uvex RX gravity zero
Keret nélküli korrekciós védőszemüvegek

A keret nélküli szemüvegeket szívesen használják mivel 
könnyűek és teljesen szabad látómezővel rendelkeznek.

Ezért fejlesztette ki az UVEX az RX gravity zero
keret nélküli védőszemüveg-családot.

A kiváló minőségű anyagok és a speciális kialakításnak 
köszönhetően a szigorú ipari szabványoknak is megfelel 
és mégis lenyűgözően könnyű, erős és korlátlan 
látás-élményt nyújt az RX szemüvegcsalád.

 

Könnyű és biztonságos látásért

A uvex RX gravity zero
keret nélküli korrekciós szemüvegek
többet nyújtanak a biztonságnál. 

Szemüveglencse alapanyagok összehasonlítása

A keret nélküli szemüvegekhez a speciális Trivex alapanyagból gyártott szemüveglencséket ajánljuk.  A Trivex "extrém
könnyű és vegyszerálló, a legmagasabb mechanikai szilárdság jellemzi és kiváló optikai tulajdonságokkal rendelkezik.

Anyag Súly
g/cm³

Optikai
osztály

Mechanikai 
szilárdság

Kémiai
stabilitás

használható keret nélküli
korrekciós védőszemüvegekhez

++++++F11,1xevirT

Polycarbona             1,2       1           F                        +               nem használható

Erősen fénytörő műanyag 
++++S14,1/33,1

        CR-39                               1,3        1               S     ++               nem használható

 nem használható+++S15,2Kemény üveg

Korrekciós védőszemüvegek
uvex RX gravity zero

uvex RX gravity zero 7101
• keret nélküli védőszemüveg
• divatos pilótaszemüveg forma
• átlátszó oldalvédő
• nagyon jó illeszkedés az

 anatómiailag tervezett puha
orrnyereg-tartó által

• rugós szemüvegszár és
könnyen beállítható szárvégek

  

uvex RX gravity zero 7102
• keret nélküli védőszemüveg
• kalsszikus formájú szemüveg
• átlátszó oldalvédő
• nagyon jó illeszkedés az

 
anatómiailag tervezett puha
orrnyereg-tartó által

• rugós szemüvegszár és
könnyen beállítható szárvégek

  

uvex RX gravity zero 7103 
• keret nélküli védőszemüveg
• kicsi ovális szemüvegforma
• átlátszó oldalvédő
• nagyon jó illeszkedés az

 anatómiailag tervezett puha
orrnyereg-tartó által

• rugós szemüvegszár és
könnyen beállítható szárvégek

  

uvex RX gravity zero 7104
• keret nélküli védőszemüveg
• lapos lencseforma
• átlátszó oldalvédő
• nagyon jó illeszkedés az

 anatómiailag tervezett puha
orrnyereg-tartó által

• rugós szemüvegszár és
könnyen beállítható szárvégek

uvex RX gravity zero 
Art.-Nr.
Ref.-Nr.

titanium

  

uvex RX gravity zero 
Art.-Nr.
Ref.-Nr.

anthracit

Lencse
Orrnyereg
Szín

uvex RX gravity zero 
Art.-Nr.
Ref.-Nr.

ezüst, matt

Lencse
Orrnyereg
Szín

Lencse
Orrnyereg
Szín
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uvex RX sp
Stílus a munkahelyen

uvex RX sp keretek

 

 
 
 

 

uvex HD Scheiben

uvex HD lencsék –
maximális egyéniség

 

 

 

 

uvex anatómiai sportszemüveg

  

 

Hagyományos korrekciós szemüveg
A bal és a jobb lencse nagyjából 
egy sikban van.

Erősen ívelt lencséjű szemüveg  
A jobb és ball szemüveglencse egymáshoz 
képest nem egy síkban vannak

Az uvex RX szemüvegcsalád jellemzője
a sportos kialakítás és a modern színek.
Minden védelmi funkció integrálva van
a keretbe, nincs szűkség kiegészítőkre,
mint a hagyományos szemüvegeknél.

Mivel az uvex RX szemüvegcsalád lencséi
a szemtengelyhez képest ferdén állnak,
fénytörési aberrációt okozna a síma 
lencse, viszont a sepciális uvex 
sportlencsével torzításmentes látást
biztosít

Az uvex HD lencsék előállítása során 
több egyéni paramétert veszünk 
figyelembe:
egyéni korrekciós értékek
központosítási paraméterek
keretgörbület 
szaruhártya távolság

Speciálsi számítógépes programmal
alakítjuk ki a lencse teljesen egyénre 
szabott felületét

Ennél egyénibb már nem is lehet!

A megfelelő lencsetipus 
kiválasztásához kérje 
szaktanácsadóink segítségé!

Ez azt jelenti, hogy olyan szemüveg-
lencsét használunk, ami követi a
keret görbületét, a speciális csiszolása
kiegyenlíti a ferdeségből adódó torzítást.

Az úgynevezett wrap-around design
tökéletes illeszkedést biztosít az íves 
kialakításnak köszönhetően, így 
maximális védelmet nyújt.
Mint minden uvex termékben, itt is 
kiváló minőségű müanyagokat
használunk.

Korrekciós védőszemüveg
uvex RX sp

uvex RX sp 5512

 

 

 

• sportos kivitel, wrap-around design
anatómiai sportlencsékhez

• a szemüveghez fejpánt és habosított szemüvegszár is tartozik 
• a keretbe integrált felső és oldalsó védelem
• szélsőséges helyzetekben végzett munkákhoz

cserélhető a fejpánt és a szemüvegszár
• a lágy habosított szemüvegszár feszes tapadást biztosít, 
megbízhatóan tartja a szemüveget
• nagyon kényelmes, anatómiai kialakítású orrnyeregtartó
• kemény és puha összetevőknek köszönhetően kényelmes és 

csúszásmentes illeszkedést biztosít
Rugalmas gumipánttal még stabilabb illeszkedés:
• szélsőséges munkahelyzetekben, fej fölött, vagy szűk helyeken.
• nedves, poros munkakörnyezetben

  

5512 5573 65/16 
uvex tight-fit-kit 6118.004

5512 1348 65/16 
uvex tight-fit-kit 6118.005

uvex RX sp 5513
• sportos műanyag keret

„Wrap-around“-Design nagy
felületen illeszkedik, sportos
lencse kialakítás

• oldal- és felső védelem
beépítve a szemüvegkeretbe

• jól illeszkedő, puha orrnyereg tartó
 • sportos szemüvegszár kemény és

puha anyagokból a kényelmes és 
 csúszásmentes illeszkedés érdekében

Art.-Nr.
Ref.-Nr.

szürke, világos zöld

  

Lencseméret
Orrnyereg szélesség
Szín

Art.-Nr.
Ref.-Nr.
Lencseméret
Orrnyereg szélesség
Szín

uvex tight-fit-kit
Art.-Nr.
Kivitel uvex tight-fit-kit - uvex RX sp tight-fit-kit - uvex RX sp 
Szín

barna, oliva antracit, narancs

barna, oliva antracit, narancs



Korrekciós védőszemüveg
uvex RX sp

uvex RX sp 5519
• műanyag keret, sportos fejhez simuló kialakítás
• anatómiailag tervezett, puha orrnyeregtartó
• oldal-és felső védelem beépítve a szemüvegkeretbe

 
• alulról is védőlemezzel rendelkezik a felpattanó 
  részecskékkel szemben 
• könnyen beállítható puha szemüvegszár

Art.-Nr.
Ref.-Nr.

uvex RX sp 5510
• sportos műanyag keret, körben szoros illeszkedés

anatómiai sportlencsékhez
• keretbe integrált oldal- és felsővédelem 

• jól illeszkedik a puha orrnyeregtartó
• sportos szemüvegszár kemény és puha összetevőkkel 
  a kényelmes és csúszásmentes illeszkedés érdekében

Lencseméret
Orrnyereg szélesség
Szín

Art.-Nr.
Ref.-Nr.

matt fekete, világos szürke                   mattfekete, narancs              

Lencseméret
Orrnyereg szélesség
Szín

barna, oliva antracit, türkiz

elggog XR xevu 
Az első korrekciós panoráma-védőszemüveg

Mindig a legjobb látás
uvex RX goggle az első teljes látóterű szemüveg ami 
korrekciós lencsével lehet ellátni. A hagyományos 
fedőszemüvegekkel a látás mindig torz és 
kényelmetlen volt. Az uvex RX szemüveg 
torzításmentes tiszta látást biztosít az egész 
látómezőben. Spektrofotométeres vizsgálatokkal 
megállapították, hogy 18%-kal tisztább képet biztosít 
az uvex RX szemüveg, mint a hagyományos korrekciós 
szemüveg fedőszemüveggel, mivel nem két különböző 
fénytörésű lencsén kell keresztülnézni, ezáltal kevésbé 
fárasztja a szemizmokat. 

uvex RX goggle

uvex RX goggleg gg
Art.-Nr.
Ref.-Nr.

m

anthracit, lime  

Rugalmas fejpánt csatlakozás
A rugalmas fejpánt csatlakozás kényelmes
illeszkedést biztosít bármilyen arcszélességhez.
A textilfejpánt stabilan tartja a szemüveget a helyén.

A közvetlen és közvetett szellőzőnyílások
elrendezése elegendő légáramlást biztosítanak
a megfelelő, kellemes szemklímához.

A rugalmas TPU keret könnyen tisztítható.

Átgondolt szellőzés

Higiénia

Egyéni korrekció
A keretbe a felhasználó
saját korrekciós lencséje
kerül amit recept alapján 
készítünk.

Használati jevaslat
uvex RX szemüvegkeret PC+ lencsével:
Nagy mechanikai veszélyekkel járó munkavégzéshez, 
váság, köszörülés, esztergálás, marás...

uvex RX szemüvegkeret Trivex lencsével:
Magas kockázatú kémiai veszélyforrások esetén, 
kis mennyiségű vegyi anyagokkal dolgozó 
laboratóriumokban.

:

 PC+ 
A nagy szilárdságú polikarbonát lencsék közepe 
vastagabb így egyedülálló módon teljesíti a “B” 
szilárdsági osztályt. A lencse speciális kapaszkodó 
fülei stabilan tartják a keretben a korrekciós lencséket.

Így értük el első ízben a “B” szilárdsági osztályt egy 
korrekciós szemüvegnél. 
A szemüveg ellenál egy 432 Km/ó sebességű fémgolyó 
előlről vagy oldalról történő ütközésének.
(Lásd: EN 166: az átlagos energia hatása, 120 m / s)

 

 

Lencseméret
Orrnyereg
Szín



KORREKCIÓS VÉDŐSZEMÜVEGEK
Lencsetipusok és tulajdonságok

Polikarbonát
• szerves anyag, nagyon nagy szakítószilárdsággal
• a vegyi anyagokna csak részlegesen ellenálló
• mechanikai szilárdság, "F" osztály (45 m / sec)
• PC+ egy középen megvastagított polikarbonát lencse
  speciálisan az uvex RX goggle keretekhez 

Trivex™
• szerves anyag, nagyon nagy szakítószilárdsággal
• könnyű és nagy dioptria értékekhez is kiváló
• vegyianyagokkal, olajokkal, kozmetikumokkal 
  szemben ellenálló
• karcállósága kiváló
• mechanikai szilárdság, "F" osztály (45 m / sec)

Állandó színezett lencsék
• barna és szürke színben elérhető
• árnyalatok: 15%, 25%, 65%, 75% 

Sötétedő lencsék - Variomatic™
• UV sugárzástól és hőmérséklettől függő sötétedés
• árnyalat változás 8-80% barna színben
• Polycarbonat és Trivex™ lencsékhez választható

CR39 műanyag
• módosítás nélkül nem alkalmazható a védőszemüvegre, 
  mert túl alacsony a szakítószilárdsága 
• könnyű és nagy dioptria értékekhez is kiváló
• nagy dioptria értékekhez is használható
• karcállósága kiváló
• mechanikai szilárdság, "S" osztály

Kemény üveg
• szemüvegekhez módosítások nélkül nem alkalmazható
  mert túl alacsony szakítószilárdság 
• mechanikai szilárdság, "S" osztály

Egyfókuszos lencsék
Vagy közel, vagy távollátáshoz használható, a lencse teljes felületén azonos dioptriaértékkel.

Színezet
Színezett lencsékkel megakadályozhatjuk az erős fény okozta szem káprázást (napfény) 

Többfókuszos lencsék
Bifokális lencsék
• kétféle korrekciós érték egy lencsefelületen, az “olvasási terület” élesen elhatárolódik
Multifokális lencsék
• folyamatos átmenet a távollátó és a közellátó korrekciós értékek között.

UVEX HD lencsék
Egyedi kialakítású lencsék, speciális kialakításuk figyelembe veszi a viselője korrekciós igényein túl
az életkort, a munkavégzés tipusát, a munkavégzéskor használt területet, a tárgyak távolságát.
Speciálisan felmért igényekhez teljes mértékben igazodó megoldásokat kínálunk, a legjobb és 
legbiztonságosabb látás érdekében

Optometrista szakembereink segítenek kiválasztani a legmegfelelőbb megoldásokat!

Better & Better Bt.
Telefon: 06-1-408-09-09, +36-30-221-65-17 E-mail: info@betterbt.hu Web: www.betterbt.hu


