officemax

interiérové multifokálne šošovky

Komfortné interiérové videnie pre vašich zákazníkov

FreeForm Design
by DANAE VISION

Maximálny komfort
pri práci v interiéri

V súčasnosti trávi väčšina ľudí viac
ako 6 hodín denne v interiéri. Podľa
prieskumov až 70% z tých, ktorí majú
sedavé zamestnanie, trpí bolesťami krku
a ramien. Príčinou nesprávneho držania
tela pri práci, a tým namáhania krčných
stavcov býva predovšetkým neostré
videnie.

Obmedzená hĺbka zorného poľa pri pozeraní cez čítacie okuliare núti ich užívateľa k neustálemu
predkláňaniu sa. Predmety okolo seba vidí ostrejšie, keď sa k nim priblíži, avšak počas sedenia tým
prispieva k neprirodzenému a nezdravému držaniu hlavy a tela.

Interiérové multifokálne šošovky OfficeMAX výrazne rozširujú hĺbku zorného poľa až do 4 metrov
a umožňujú užívateľovi jemnými pohybmi hlavy a očí dovidieť ostro na všetky pracovné vzdialenosti.
Oslobodzujú ho tak od ortopedických problémov spojených s nesprávnym držaním tela
a hlavy. Zároveň prispievajú k zvýšenej koncentrácii a celkovému komfortu na pracovisku.

Dĺžka ostrého zorného poľa vnímaná užívateľom pri pohľade cez jednoohniskové šošovky
a interiérové multifokály OfficeMAX.

Officemax
prémiový interiérový freeform multifokál

Technológia FREE FORM znamená prielom
vo vývoji nových druhov multifokálnych
šošoviek. Výroba progresie s presnosťou
na tisícinu milimetra v rôznych osiach
umožňuje optimalizáciu šošoviek
s vysokým stupňom personalizácie.

Interiérová multifokálna šošovka OfficeMAX
s progresiou na zadnej ploche poskytuje
jedinečný komfort videnia na stredné
vzdialenosti a na blízko.

konvenčný multifokál
Pri výpočte dizajnu a samotnej výrobe sú
používané dva najmodernejšie technologické
postupy – digitálna kalkulácia dizajnu
a technológia freeform.
Na zadnú plochu sa aplikuje progresívna
a atorická krivka optimalizovaná na refrakčné
hodnoty každého zákazníka, zatiaľ čo na
prednej strane šošovky je zachované sférické
zakrivenie polotovarového výlisku.

Charakteristika OfficeMAX
Komfort na pracovisku
• Zaručuje prirodzené držanie tela a eliminuje
bolesti krčnej chrbtice.
• Zvyšuje komfort pri práci v interiéri.
Individualizácia
• Dizajn optimalizovaný podľa refrakčných
hodnôt zákazníka (dioptria, adícia)
a parametrov rámu (šírka a výška očnice,
nosník, centrovacia výška).

Výrazné rozšírenie zorného poĽa
• Extrémne široké zorné pole na stredné
vzdialenosti a na čítanie.
• Výrazne vyšší vizuálny komfort oproti
interiérovým šošovkám vyrobeným
konvenčnou technológiou.

Rýchla adaptácia
• Mäkký dizajn, spontánny návyk pre väčšinu
užívateľov.
• Ideálne ako druhý pár k multifokálnym
šošovkám noseným mimo pracoviska.
• Vysoký užívateľský komfort aj pre zákazníkov
s vyššími dioptriami.

Stabilita videnia
• Plynulý prechod medzi zónou na strednú
vzdialenosť a na blízko
• Eliminácia skreslenia a plávania obrazu
v periférii
• Ideálny užívateľský uhol na prácu s počítačom
a na čítanie.

Tri varianty podľa
preferencií užívateľa

Interiérové šošovky OfficeMAX sú k dispozícii v troch prevedeniach podľa maximálnej
hĺbky zorného poľa. Užívateľovi garantujú komfortné videnie optimalizované na pracovnú
vzdialenosť, ktorú najčastejšie využíva. Okrem štandardného prevedenia je v ponuke
široký výber vysokoindexných a nárazuvzdorných materiálov.

OfficeMAX Computer
Maximálna pracovná vzdialenosť: do 130 cm
Minimálna pracovná vzdialenosť: od 33 cm

OfficeMAX Work
Maximálna pracovná vzdialenosť: do 200 cm
Minimálna pracovná vzdialenosť: od 33 cm

OfficeMAX Business

Úroveň vizuálneho komfortu

Maximálna pracovná vzdialenosť: do 400 cm
Minimálna pracovná vzdialenosť: od 33 cm

OfficeMAX Computer
OfficeMAX Work
OfficeMAX Business
Exteriérový multifokál
0,4 m

1,3 m

2m

4m

viac ako
4m

Výber vhodného typu šošoviek OfficeMax závisí od individuálnych potrieb klienta. So zväčšujúcou sa
dĺžkou zorného poľa sa mierne zmenšuje jeho šírka. Optimálne zladenie zákazníkových preferencií
a technických daností šošoviek sú zárukou splnených očakávaní aj najnáročnejšej klientely.

Široký výber podľa potrieb
vášho zákazníka

Technické informácie
Objednávanie
• Dioptria do diaľky a adícia.
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Centrovanie
• Minimálna centrovacia výška: 18 mm (10 mm
smerom hore).
• Odporúčaná výška očnice: 30 mm.
Kontrolné meranie
• Dioptria do blízka (spodný krúžok).

Dostupné materiály – plast

Povrchové úpravy

CR-39®
Trivex® / PNX 1.53®
Plast
tribrid™
Plast Eynoa

Farbenie (odtiene Office)
Hard coat HC
SAPHIR
SAPHIR+
AMETYST
AMETYST+
SHV

1.50
1.53
1.60
1.60
1.67
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Optimalizácia
• Dizajn optimalizovaný podľa refrakčných
hodnôt zákazníka (dioptria, adícia)
a parametrov rámu (šírka a výška očnice,
nosník, centrovacia výška).
• Výška degresie je automaticky vypočítaná
vzhľadom na výber maximálnej pracovnej
vzdialenosti.

CR-39, Trivex a Tribrid sú registrované obchodné značky spoločnosti PPG Industries Ohio, Inc. PNX 1.53 je registrovaná obchodná značka spoločnosti HOYA Corporation. Publikované: 05. 2012

Výhody interiérových freeform multifokálov OfficeMAX
• Vynikajúca ostrosť videnia na blízko a na strednú vzdialenosť.
• Excelentný vizuálny komfort vďaka širokému zornému poľu.
• Prirodzenejšie držanie tela, odstránenie únavy krčnej chrbtice.
• Výrazne redukované plávanie obrazu.
• Výber z 3 typov podľa preferencií zákazníka.
• Okamžitá adaptácia.
•	S antireflexnou úpravou a špeciálnymi farebnými odtieňmi Office
zvyšuje kontrast a tlmí rušivé odrazy z umelého osvetlenia.

Dolné Rudiny 17, 010 01 Žilina
tel.: 041 72 33 000 • 0907 723 000 • 0903 723 110
0800 100 640 zelená linka
fax: 0800 132 623 zelená linka • 041 72 32 990
e-mail: obj@danae.sk

