
< 0,1
0,1 
v Att se är mer än bara se.

10 63 59 27 38
Att se är livskvalitet.
02 54 60 81 43

Med ögonen tar vi in fler intryck än med något annat  
sinnesorgan.
36 75 82 94 19

Vi orienterar oss, kommunicerar utan ord samt uppfattar former och färger. 
Skarp syn är helt enkelt livskvalitet. 
23 78 17 91 04

Från 40-årsåldern får de allra flesta människor allt svårare att se skarpt på nära håll, och det 
är ett helt naturligt förlopp. När man läser en bok eller en tidning håller man den allt längre 
ifrån sig – tills det inte går längre.

78 32 51 01 49

För en optimal synupplevelse har Rodenstock utvecklat progressiva glas. De möjliggör i det närmaste naturlig syn  
på alla avstånd, från nära till långt håll, utan de störande skiljelinjer som finns i konventionella dubbelslipade glas, 
till exempel bifokala glas.

28 59 63 14 70

Läsning, arbete vid datorn, handarbete, arbete i hemmet och i trädgården, musicerande – det finns många exempel på aktiviteter där du vill  
ha noga koll på din närmaste omgivning. Vanliga läsglasögon räcker ofta inte eftersom de är gjorda enbart för närområdet kring 40 cm.

23 45 96 10 87

Rodenstocks närkomfortglas är idealiska för arbete vid bildskärmen. Du kan flytta blicken svepande och bekvämt mellan textstycken, tangentbord och bildskärm. Det bästa synfältet  
på medellångt håll ger dig en behaglig synbild av skärmen så att du kan arbeta avspänt. Även när det gäller aktiviteter som hantverk, handarbete och sömnad är Rodenstocks närglas  
ett utmärkt val för bekvämt och avspänt seende.  

80 75 31 92 46

Siffrorna anger det ungefärliga visusvärdet för läsavstånd på  25 cm  40 cm  65 cm.
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