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officemax+
Interiérové šošovky  

na mieru vášho zákazníka



Inovatívny posun interiérovej šošovky 
OfficeMAX+ spočíva v novom optimalizačnom 
modeli použitom pri 3D Eye kalkulačnej 
metóde. Umožňuje ešte dokonalejšie 
„digitálne“ rozloženie progresie a plnú 
personalizáciu šošovky podľa individuálnych 
parametrov zákazníka.

Vyšší stupeň optimalizácie
Pri kalkulácii dizajnu OfficeMAX+ bol  
na základe jedinečných matematických 
algoritmov použitý špeciálny optimalizačný 
model.  
Ten umožnil vyššiu kontrolu distribúcie 
progresie v strednej a čítacej zóne, 
zminimalizoval periférny astigmatizmus  
a dovolil vo výpočte zohľadniť ďalšie osobné 
parametre. Pre zákazníka to znamená ešte 
ostrejšie videnie, komfortnejšiu prácu  
v interiéri a ešte ľahšiu adaptáciu.

Porovnanie s predchádzajúcou 
generáciou OfficeMAX
•	 Rozšírenie	zón	na	blízko	a	strednú	

vzdialenosť.
•	 Menšie	skreslenie	obrazu	v	periférii.
•	 Stabilnejšie	a	ostrejšie	videnie.
•	 Väčší	komfort	pri	práci	v	interiéri.
•	 Zohľadnenie	ďalších	personálnych	

parametrov
•	 Kompenzovaná	dioptria	–	ostré	videnie	 

v každom smere 
•	 Optimalizácia	insetu.
•	 Ľahšia	adaptácia.

Porovnanie periférnych skreslení pri pohľade cez interiérové multifokály OfficeMAX a OfficeMAX+.

Základná charakteristika  
OfficeMAX+ 
•	 Digitálna	kalkulácia	dizajnu	podľa	3D	

binokulárneho modelu oka.
•	 Optimalizácia	videnia	vo	všetkých	

pohľadových rovinách.
•	 Komfortné	a	široké	zorné	pole	na	blízko	 

a stredné vzdialenosti.
•	 Hĺbka	zorného	poľa	prispôsobená	

preferenciám používateľa.
•	 Eliminácia	skreslenia	a	plávania	obrazu	 

v periférii.
•	 Individualizácia	presne	na	mieru	zákazníka.
•	 Automatická	kalkulácia	variabilného	insetu.

Nová generácia osvedčenej interiérovej  
multifokálnej šošovky technológie freeform



OfficeMAX+	Individual	preladí
na ešte vyšší stupeň užívateľského komfortu

Zohľadnenie osobných parametrov 
umožňuje optimalizovať dizajn šošovky 
presne na mieru každého zákazníka.
Nie je rozhodujúce, či má váš klient 
vysoké dioptrie, cylinder alebo veľké PD. 
OfficeMAX+ Individual zabezpečí každému 
z nich maximálny vizuálny komfort.

1,3 m

2 m

4 m

Parametre zohľadnené  
pri výpočte:
Refrakčné hodnoty zákazníka
•	 dioptria,	adícia

Parametre okuliarového rámu
•	 šírka	a	výška	očnice	(príp.	tvar	očnice)
•	 nosník
•	 stupeň	zakrivenia	rámu

Personálne parametre
•	 monokulárne	PD
•	 výška zrenice od spodného okraja očnice rámu
•	 inklinácia	–	pantoskopický	uhol
•	 vzdialenosť	rohovky	od	roviny	očnice	rámu

Exteriérový multifokál OfficeMAX+ Computer
OfficeMAX+ Work
OfficeMAX+ Business
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Pravidlo dĺžky a šírky  
ostrého zorného poľa
Čím	je	dĺžka	zorného	poľa	kratšia,	tým	sú	zóny	
na stredné a blízke vzdialenosti širšie.

Na výber až tri hĺbky  
zorného poľa:
Podľa najviac používanej pracovnej vzdialenosti si 
klient	vyberá	až	z	3	variantov	šošoviek	OfficeMAX+:

Pracovná	vzdialenosť:	od	35	cm	do	200	cm

OfficeMAX+ Work

Pracovná	vzdialenosť:	od	35	cm	do	400	cm

OfficeMAX+ Business

Pracovná	vzdialenosť:	od	35	cm	do	130	cm

OfficeMAX+ Computer
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Dolné	Rudiny	17,	010	01	Žilina
tel.:	041	72	33	000	•	041	72	32	990

e-mail: obj@danae.sk

Individualizácia: 
OfficeMAX+ OfficeMAX+ Individual

Prednastavené hodnoty Rozsah parametrov

Refrakčné hodnoty zákazníka

• dioptria, adícia ✔ ✔

Parametre okuliarového rámu

• šírka očnice (príp. tvar očnice) ✔ ✔

• výška očnice (príp. tvar očnice) ✔ ✔

• nosník ✔ ✔

• stupeň zakrivenia rámu 5° 0–10°

Personálne parametre

• monokulárne PD 32 mm 15–40 mm

• výška zrenice od spodného okraja očnice ✔ ✔

• inklinácia – pantoskopický uhol 10° -5 až 25°

• vzdialenosť rohovky od roviny očnice rámu 14 mm 7–30 mm

Široký výber 

podľa potrieb vášho zákazníka

Technické informácie
OBjEdnávAniE
•		Dioptria	do	diaľky	a	adícia* 

alebo dioptria do blízka a degresia
•		Typ	podľa	hĺbky	zorného	poľa:	 

Computer	1,3	m	/	Work	2	m	/	Business	4	m

*		Výška	degresie	je	automaticky	vypočítaná	vzhľadom	

na výber maximálnej pracovnej vzdialenosti.

CEntROvAniE
•		Centrovací	kríž	na	stred	zrenice,	PD	na	diaľku
•		Minimálna	centrovacia	výška:	 
18	mm	dole	(10	mm	smerom	hore)

•	Odporúčaná	výška	očnice:	30	mm

KOntROlné MERAniE 
Podľa kompenzovaných tzv. kontrolných 
dioptrických	hodnôt	vytlačených	na	obálkach:
•		Kontrolná	dioptria	na	blízko	 
(spodný	krúžok)	

•		Kontrolná	dioptria	na	strednú	vzdialenosť 
(4–6	mm	nad	centrovacím	krížom)

OfficeMAX je registrovaná obchodná značka spoločnosti Mgr. Diana Procházková - DANAE, Slovensko. Publikované: 03. 2014

60
65

70
75

55

min. 18 mm

min. 10 mm

2


