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DuraVision® Mirror

Familia noastră de tratamente s-a extins! ZEISS DuraVision Mirror, tratamentul pentru suprafața
frontală a lentilei, cu opt culori diferite.

Un tratament oglindă poate ﬁ aplicat pe partea frontală a lentilei pentru
a corespunde celor mai noi tendințe ale modei sau pentru un nivel și mai
mare de personalizare a lentilelor nuanțate. Toate lentilele nuanțate cu
ZEISS DuraVision Mirror sunt prevăzute standard cu un tratament
antireﬂex pe suprafața posterioară pentru o claritate fără compromisuri,
durabilitate și îngrijire ușoară.
Disponibil pentru toate materialele și toate formele. Consultați Cartea de
culori pentru lentilele nuanțate ZEISS pentru a vă asigura de
compatibilitatea tratamentului oglindă cu nuanța lentilei.

Îngrijire ușoară cu tratamentul nostru extraordinar Clean Coat
Proprietăți hidrofobe, antistatice, anti-murdărire pe ﬁecare suprafață a lentilei.
Și alte produse din familia DuraVision, precum DuraVision Platinum, pot ﬁ aplicate pe lentilele nuanțate.

NOU! Adevărată protecție UV
din toate părțile.
Pentru a oferi pacienților o veritabilă protecție, ZEISS a dezvoltat un strat
suplimentar antireﬂex pe partea din spate a lentilei, care reduce lumina
indirectă care se reﬂectă în ochi și completează astfel protecția oferită de
tehnologia ZEISS UVProtect la toate lentilele din plastic incolore care
blochează razele UV directe care vin din față.
Peste 90% a radiațiilor UV vin din față. Însă o parte a acestora vin
indirect, din lateral și din spate. Deoarece razele UV pot ﬁ reﬂectate în
ochi de suprafața din spate a lentilei, tratamentele antireﬂex ZEISS sunt
proiectate pentru a diminua reﬂexiile în domeniul spectral UV.
Protecția UV de pe suprafața din spate este integrată acum ca o
caracteristică standard în toate tratamentele ZEISS premium
DuraVision și LotuTec.

ZEISS este unul dintre producătorii de top de
lentile de ochelari din lume, care s-a angajat
să ofere o precizie și un confort vizual maxim.
ZEISS proiectează și produce lentile,
instrumente și sisteme de măsurare, cât și
concepte de vânzare și servicii tehnologice,
destinate să ridice în continuare standardele în
domeniul îngrijirii vizuale.

Contactați-ne pentru a începe
ZEISS Serviciul Clienți
 +40 257254816
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