
* Dla Solitaire® Protect Balance 2, Solitaire® Protect Plus 2 oraz Solitaire® Protect Sun 2, Solitaire® Protect 2

Przyjdź i zobacz więcej. Jako Parner Rodenstock z przyjemnością opowiemy 
szczegółowo o produktach Rodenstock. Oczekujemy na Twoją wizytę.

Rodenstock Polska sp. z o.o.
ul. Jubilerska 8
04-190 Warszawa
www.rodenstock.pl

Partner Rodenstock WIDZENIE PO 40+.
Wybierz soczewki okularowe Rodenstock  
najbardziej odpowiednie dla Ciebie.

Gwarancja jakości tylko z kartą Rodenstock:

FOTOCHROM  RODENSTOCK – ColorMatic IQ®

•  szybka adaptacja do wszystkich warunków oświetlenia z niezauważalnym 
zabarwieniem wstępnym oraz mocne zabarwienie maksymalne

•  atrakcyjne kolory, ochrona UV 400 i komfort widzenia, zapewnia delikatne 
poprawianie kontrastu

• długa żywotność gwarantowana jakością marki

Rodzina Solitaire® 2 – IDEALNA, KOMPLEKSOWA 
OCHRONA PRZEZ 365 DNI W ROKU.
Korzyści dla Ciebie:
• najlepsza ochrona oczu przed promieniowaniem UV 
•  doskonałe widzenie i bardzo wysoka estetyka dzięki optymalnej powłoce 

antyrefleksyjnej
• maksymalna trwałość soczewek dzięki wysokiej odporności na zarysowania
• wyjątkowe właściwości antystatyczne i czyszczące
•  opcjonalnie: unikalna ochrona przed zaparowaniem dzięki ściereczce 

Rodenstock FogFree
• absolutna ochrona dzięki 3-letniej gwarancji jakości*
•  NOWOŚĆ: Solitaire® Protect Balance 2 – komfortowe widzenie dzięki redukcji 

światła niebieskiego pochodzącego z monitorów.



 Multigressiv MyView® 2

Więcej komfortu dobrego widzenia.

• Do 25% lepsze widzenie w bliży i odległościach pośrednich
• Opatentowana technologia EyeLT® 1
• Szerokie pola widzenia na wszystkie odległości
• Dla wymagających klientów

 Progressiv PureLife Free® 2

Jakość markowych produktów na co dzień.

•  Do 40% lepsze widzenie w porównaniu z soczewkami konwencjonalnymi
• Do 25% lepsze widzenie w bliży i odległościach pośrednich
• Łagodne przejście z bliży do dali
• Bardzo krótki czas adaptacji

 Impression FreeSign® 3
 Impression® 2

Indywidualne, w pełni do Państwa dopasowane.

• 100% naturalnego widzenia od pierwszego momentu
• Do 40% lepsze widzenie w bliży i odległościach pośrednich
• Opatentowana technologia EyeLT® 
• Dopasowane do wszystkich parametrów indywidualnych
• Dostosowane do stylu życia użytkowników

Strefa widzenia do dali
To obszar soczewki okularowej,  
w której obserwujemy wszystko to, 
co interesuje nas w dali np.  
krajobrazy czy drogę przy  
prowadzeniu samochodu. 
Patrzymy wówczas górną częścią 
soczewki przy naturalnym  
ułożeniu głowy.

Strefa widzenia odległości 
pośrednich
To ta część soczewki okularowej, 
dzięki której możemy odczytać 
i obejrzeć rzeczy znajdujące się  
w tzw. odległościach pośrednich. 
Strefa ta pomoże nam np. swobodnie 
korzystać z komputera lub wyraźnie 
widzieć naszego rozmówcę. 
Jeśli jednak większość swojego dnia  
lub pracy spędzasz w biurze 
albo obserwując odległości 
pośrednie, koniecznie zapytaj swo-
jego doradcę lub specjalistę w gabi-
necie o okulary biurowe, dedykowane 
właśnie dla takich osób jak Ty.

Strefa widzenia odległości 
bliskich
Dolna część naszej soczewki to 
obszar odpowiadający klasycznym 
okularom do czytania, w których 
uzyskujemy wyraźne widzenie na  
ok. 40 cm, czyli swobodnego czyta-
nia książek czy SMSów. Chcesz 
przeczytać skład szamponu? Chwyć 
butelkę tak jakbyś czytał książkę 
na biurku lub unieś głowę, krótko 
mówiąc ustaw go tak by Twoje oczy 
patrzyły przez dolną część soczewki.

Brzmi skomplikowanie?
Nie powinno! Wszystkie te odruchy są bardzo fizjologiczne, łatwe  
i niezwykle proste!


