W 100% INTELIGENTNE.
W 100% STYLOWE.

Chcesz wiedzieć więcej? Jeżeli tak, przyjdź i osobiście poznaj zalety
inteligentnych okularów przeciwsłonecznych.
Czekamy na Ciebie.

Niezależnie od tego, czy opalasz się na plaży, czy pijesz kawę
w cieniu – inteligentne okulary przeciwsłoneczne Rodenstock
zapewnią Ci nie tylko atrakcyjny wygląd, ale także najlepszą
możliwą jakość widzenia, wszystko dzięki wyjątkowemu
połączeniu następujących właściwości:

Partner Rodenstock

ColorMatic IQ® Sun – nowe soczewki fotochromowe firmy Rodenstock.
house-of-better-vision.com

• Inteligentna ochrona przed słońcem dzięki fotochromowym
soczewkom ColorMatic IQ® Sun.
• 100% ochrony przed promieniami UVA i UVB, a także przed
odblaskami.
• Długa żywotność dzięki wysokiej klasy powłoce Solitaire®
Protect Sun.
• Największy na rynku wybór modnych kolorów barwień.
• Stylowe powłoki lustrzane zapewniają modny wygląd: Viola Mirror,
Bronze Mirror, Titanium Mirror, Blue Mirror, Silver Moon.
• Opatentowana technologia EyeLT® pozwalająca na wykorzystanie
Twojego potencjału widzenia.
• Wszystkie okulary przeciwsłoneczne Rodenstock dostępne są
z Twoją korekcją.
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INTELIGENTNE OKULARY
PRZECIWSŁONECZNE
REAGUJĄ SAMODZIELNIE.

Z każdą parą okularów przeciwsłonecznych z powłoką Solitaire®
Protect Sun otrzymujesz gratis ściereczkę do czyszczenia soczewek
Rodenstock.
*Gwarancja na powłokę w warunkach normalnego użytkowania.
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Rodenstock Polska sp. z o.o.
ul. Jubilerska 8
04-190 Warszawa
www.rodenstock.pl

ColorMatic IQ® Sun: SOCZEWKI
FOTOCHROMOWE.
Dobra wiadomość dla Twoich oczu: od teraz potrzebujesz tylko jednej
pary okularów we wszystkich warunkach oświetlenia – dzięki nowym
soczewkom fotochromowym ColorMatic IQ® Sun firmy Rodenstock.
Soczewki przyciemniają się, tak aby chronić Twoje oczy w pełnym
słońcu. Natomiast w cieniu, rozjaśniają się do 55%, zapewniając
wyraźne i kontrastowe widzenie. Inteligentne soczewki ColorMatic IQ®
Sun dostępne są w sześciu modnych kolorach.

STYLOWE POWŁOKI LUSTRZANE.
Wolisz bardziej modny wygląd? Mamy więc dla ciebie idealny produkt:
pięć modnych powłok lustrzanych w stylowych, metalicznych odcieniach.
Viola
Mirror

Bronze
Mirror

Titanium
Mirror

Blue
Mirror

Silver
Moon

Modne kolory:
Idealne dla osób podążających za trendami mody: stylowe odcienie
szarości, zieleni i brązu: Fashion Grey, Fashion Green oraz Fashion
Brown.
Fashion Grey
Fashion Green
Fashion Brown

Contrast Orange

IDEALNA OCHRONA.
Okulary przeciwsłoneczne z Solitaire® Protect Sun gwarantują 100%
ochrony przed promieniami UVA i UVB, maksymalną ochronę przed
odblaskami oraz wszystkie inne zalety najlepszych soczewek
okularowych firmy Rodenstock.

Contrast Green
UV

Contrast Brown

100%

on

Kolory poprawiające kontrast:
Idealne dla miłośników sportu i spędzających czas na świeżym
powietrzu: poprawiające kontrast odcienie pomarańczowego, zieleni
i brązu: Contrast Orange, Contrast Green oraz Contrast Brown.

p r o t e cti

100% ochrony przed
promieniowaniem UV

ColorMatic IQ® Sun: Odpowiednie
zabarwienie dla dobrej
widoczności w cieniu
lub wieczorem.

Funkcja automatycznego
zaciemniania w słońcu w celu
pełnej ochrony przed
odblaskami.

Ochrona przed
zabrudzeniami

