Interesujące? Dowiedz się zatem więcej o zaletach soczewek do pracy
przy komputerze Rodenstock. Z przyjemnością udzielimy wszelkich
informacji. Zapraszamy!

Niezależnie od tego czy jesteś w pracy, czy w domu, okulary do pracy
przy komputerze Rodenstock sprawią, że Twój dzień będzie łatwiejszy.
Z jedną parą okularów Rodenstock otrzymujesz komfort widzenia
w bliskich i pośrednich odległościach. Soczewki Ergo® zapewniają:
• Dostosowanie do indywidualnych potrzeb i różnych
odległości widzenia.
• Większą efektywność pracy dzięki swobodnej, ergonomicznej
pozycji głowy i ciała.
• Wysoki komfort noszenia zapewniający naturalne widzenie
bez zmęczenia oczu, co przyczynia się do poprawy jakości
Twojego życia.
• Znakomite zapobieganie irytującym refleksom podczas
pracy przy ekranie komputerowym, dzięki powłoce
antyrefleksyjnej Solitaire® Protect Plus.
• Natychmiastową adaptację.
Twoja gwarancja: certyfikat marki Rodenstock
• 6-miesięczna gwarancja adaptacji
• 24-miesięczna gwarancja jakości *
• 36-miesięczna gwarancja na powłokę Solitaire® Protect Plus
i Solitaire® Protect
Jak każdy mistrzowski wyrób, Twoje soczewki Rodenstock są
indywidualnie sygnowane logotypem . Jeden rzut oka wystarczy,
by rozpoznać 100% niemieckiej technologii.

*Z wyłączeniem uszkodzeń powstałych wskutek nadmiernej eksploatacji wykraczającej poza normalne użytkowanie.

PARTNER RODENSTOCK:

NIE POZWÓL, BY TWOJE
OCZY PRACOWAŁY TAK
CIĘŻKO JAK TY.
Okulary do pracy przy komputerze
z soczewkami Rodenstock Ergo®.
www.rodenstock.pl

Modell R5278

JEDNA PARA OKULARÓW –
WIELE KORZYŚCI.

NIECH TWOJE OCZY
DOTRZYMAJĄ KROKU
PRZYSZŁOŚCI.

ZRELAKSUJ SIĘ PODCZAS
ZAJĘĆ DOMOWYCH
I W CZASIE WOLNYM.

Brzmi znajomo? Wystarczy krótki czas przed komputerem, a kark
zaczyna boleć, oczy łzawią, a od bólu głowy dzieli Cię tylko kilka
chwil. Za wszystkie te objawy można winić nie tylko nieprawidłową
postawę ciała, ale również źle dobrane okulary.

Zaletami okularów do pracy przy komputerze Rodenstock możesz
oczywiście cieszyć się także poza pracą lub z dala od komputera.
Nie ma znaczenia, czy to pracochłonne majsterkowanie, hobby
artystyczne, czy po prostu wieczorny relaks przed telewizorem.
Maksymalnie precyzyjne soczewki Ergo® zapewniające komfort
widzenia bliży gwarantują najlepsze widzenie podczas każdej
aktywności - w odległościach bliskich i pośrednich.

Soczewki progresywne:
Soczewki progresywne zapewniają ciągłe wyraźne widzenie
od dalekich do bliskich odległości. Jednak strefy widzenia
w przypadku czytania i odległości pośrednich (monitor
komputera, klawiatura, czy tablet) są często niewystarczające.

Era cyfrowa wkroczyła z naszych biur do domów. Sprawdzamy
e-maile na tablecie, czytamy książki na elektronicznych czytnikach
i przeglądamy strony internetowe.
Wszystkie te czynności mogą być niezmiernie męczące, jeżeli
używamy nieprawidłowo dobranych okularów. Niewyraźne widzenie
kompensujemy sobie podświadomie przybierając nienaturalną
postawę ciała. W rezultacie cierpimy na bóle karku i głowy.
Pomocne mogą okazać się tu okulary do pracy przy komputerze
z soczewkami Ergo® do komfortowego widzenia bliży. Szerokie pola
widzenia zapewniają wygodę bez zmęczenia wzroku. Możesz cieszyć
się najwyższą ostrością widzenia, a tym samym wyraźnie poprawić
swoje samopoczucie i jakość życia.

Właśnie dla Ciebie:
Soczewki do pracy przy komputerze:
Idealne uzupełnienie: soczewki Ergo® zapewniające komfort
widzenia bliży zaprojektowano specjalnie do pracy przy
komputerze, dzięki czemu oferują one dostatecznie duży zakres
widzenia w bliży i odległościach pośrednich.

Soczewki Rodenstock Ergo® zapewniające komfort widzenia bliży
można indywidualnie dopasować do typowych ruchów oka i odległości
pracy. Opatentowana technologia EyeLT® pozwoli Ci wykorzystać Twój
potencjał widzenia.
Rysujesz? Majsterkujesz? A może oglądasz telewizję? - Spójrz na to
bardziej zrelaksowanym okiem.

