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v Å se er mer.

10 63 59 27 38
Å se betyr livskvalitet.
02 54 60 81 43

Vi får flere inntrykk fra øynene enn fra noe 
annet sanseorgan.
36 75 82 94 19

Vi orienterer oss, kommuniserer uten ord, oppfatter former og 
farger. Å se klart er rett og slett livskvalitet. 
23 78 17 91 04

Fra 40 års alder, begynner de fleste å miste evnen til å se klart på nært hold, noe
som er en helt naturlig prosess. Når vi leser, holder vi boken eller avisen stadig lengre 
unna - inntil det ikke er mulig å holde dem på lengre avstand.

78 32 51 01 49

Rodenstock utviklet progressive brilleglass for en optimal synsopplevelse. De gjør det mulig å få et bortimot 
naturlig syn på alle avstander - både nært hold og langt unna - uten den plagsomme kanten man finner i  
bifokale brilleglass.

28 59 63 14 70

Lese, arbeid på datamaskin, håndarbeid, gjør-det-selv-arbeid, spille musikk - i mange aktiviteter ønsker du å se de
umiddelbare omgivelsene klart. Vanlige lesebriller vil da ofte ikke være tilstrekkelig fordi de kun er laget for nærsynet 
opp til 40 cm.

23 45 96 10 87

Rodenstock nærkomfortglass er perfekte til arbeid foran datamaskinen. Øynene kan skifte raskt mellom skriftlige dokumenter, tastaturet og skjermen. Det beste synsfeltet 
på mellomavstand gir et komfotrabelt syn foran skjermen og gjør det mulig å være avslappet når du jobber. Rodenstock brilleglass for syn på nær  er også førstevalget for 
komfortabelt og avslappet syn for mange andre aktiviteter på nært hold, for eksempel hobbyer, håndarbeid og søm.  

80 75 31 92 46

Verdien beskriver den omtrentlige synsskarpheten (visus) for leseavstander på   25 cm  40 cm  65 cm.
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