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0,16 Vidieť znamená viac.

10 63 59 27 38
Videnie je kvalitou života.
02 54 60 81 43

Očami prijímame viac podnetov ako ktorýmkoľvek 
iným zmyslovým orgánom.
36 75 82 94 19

Získavame orientáciu, komunikujeme bez slov, vnímame tvary 
a farby. Vidieť jasne jednoducho znamená žiť kvalitne.  
23 78 17 91 04

Od veku 40 rokov väčšina ľudí začína strácať schopnosť jasne vidieť na blízko.
Tento proces je úplne prirodzený. Knihu alebo noviny držíme pri čítaní stále ďalej 
od seba, až kým to už nie fyzicky možné.
78 32 51 01 49

Spoločnosť Rodenstock vyvinula progresívne okuliarové šošovky pre optimálny vizuálny zážitok. Šošovky 
umožňujú takmer prirodzené videnie na všetky vzdialenosti, teda na blízko aj do diaľky, ale nie sú na nich 
žiadne nepríjemné deliace hrany na rozdiel od konvenčných bifokálnych okuliarových šošoviek.
28 59 63 14 70

Čítanie, práca na počítači, ručné práce, domáce majstrovanie, hranie na hudobný nástroj – je mnoho činností, pri ktorých chcete 
svoje blízke okolie vidieť jasne. Bežné okuliare na čítanie v tomto prípade často nestačia, pretože sú navrhnuté na videnie na 
blízku vzdialenosť 40 cm.

23 45 96 10 87

Okuliarové šošovky Rodenstock pre pohodlné videnie na blízko sú ideálne na prácu na počítači. Vaše oči môžu plynule prechádzať z papierového dokumentu na klá-
vesnicu a obrazovku. Najlepšie zorné pole pre videnie na strednú vzdialenosť umožňuje pohodlné pozeranie na obrazovku, pričom ostávate uvoľnený, aj keď pracujete. 
Okuliarové šošovky Rodenstock pre pohodlné videnie na blízko sú tiež primárnou voľbou pre pohodlné a uvoľnené videnie pri mnohých činnostiach vykonávaných na 
blízko, ako sú koníčky, ručné práce alebo šitie. 

80 75 31 92 46

Hodnota vyjadruje približnú zrakovú ostrosť pre vzdialenosť na čítanie   25 cm  40 cm  65 cm 
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