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0,16 Samo widzenie to  

nie wszystko.
10 63 59 27 38
Dobry wzrok przekłada się na jakość życia.
02 54 60 81 43

Nasze oczy odbierają więcej bodźców niż jakikolwiek nasz 
inny zmysł.
36 75 82 94 19

Widzenie pozwala nam zachować orientację przestrzenną, komunikować 
się bez słów, postrzegać kształty i kolory. Dobry wzrok to po prostu dobra 
jakość życia.  
23 78 17 91 04

Od 40 roku życia większość ludzi traci zdolność dobrego widzenia z bliskiej odległości. To 
proces zupełnie naturalny. Gdy czytamy, oddalamy od siebie gazetę lub książkę - tak daleko, 
że wkrótce dalej się nie da.
78 32 51 01 49

Firma Rodenstock opracowała soczewki progresywne, które umożliwiają najlepsze widzenie. Pozwalają widzieć w 
sposób naturalny bez względu na odległość - z bliska i z daleka – bez denerwującego podziału jak w klasycznych 
soczewkach dwuogniskowych..

28 59 63 14 70

Czytanie, praca przy komputerze, majsterkowanie, granie na instrumencie - podczas wykonywania wielu czynności chcemy wyraźnie widzieć 
nasze bezpośrednie otoczenie. W takich sytuacjach normalne okulary do czytania często nie wystarczają, ponieważ przeznaczone są do 
widzenia z bliskich odległości 
do 40 cm..

23 45 96 10 87

Okulary Rodenstock, zapewniające komfort w bezpośrednim otoczeniu, są idealne do pracy przy komputerze. Oczy płynnie przystosowują się do czytania liter z kartki papieru, kla-
wiatury i ekranu. Najlepsze pole widzenia w bezpośrednim otoczeniu pozwala wygodnie pracować z monitorem, zapewniając jednocześnie odpoczynek oczom podczas pracy. Okulary 
Rodenstock zapewniające komfort w bezpośrednim otoczeniu to najlepszy wybór jeśli chcesz komfortowo i bez zmęczenia wykonywać wiele czynności wymagających precyzji, np. 
hobby, majsterkowanie, szycie. 

80 75 31 92 46

Wartości określają przybliżoną wartość ostrości widzenia (visus) dla odległości czytania   25 cm  40 cm  65 cm.
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