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v Zien is meer.

10 63 59 27 38
Zien is levenskwaliteit.
02 54 60 81 43

Met onze ogen nemen we meer waar dan met elk ander 
zintuig.
36 75 82 94 19

We oriënteren ons, communiceren zonder woorden en zien vormen en 
kleuren. Scherp zicht betekent simpelweg levenskwaliteit. 
23 78 17 91 04

Vanaf een jaar of 40 neemt bij de meeste mensen het vermogen om dichtbij scherp 
te zien af. Dit is heel natuurlijk. Bij het lezen wordt het boek of de krant verder weg 
gehouden, tot ook dat niet meer helpt.

78 32 51 01 49

Voor een optimale kijkervaring heeft Rodenstock multifocaalglazen ontwikkeld. Hiermee heeft u op alle af-
standen van dichtbij tot veraf nagenoeg natuurlijk zicht zonder de hinderlijke scheidingslijn van de traditionele 
bifocale glazen.

28 59 63 14 70

Of u nu leest, op kantoor zit, een ambacht uitoefent, aan het klussen bent, in de tuin werkt of muziek maakt, bij al uw activiteiten wilt 
u de nabije omgeving goed in het oog hebben. Een normale leesbril voldoet hier vaak niet, omdat deze alleen geschikt is voor dichtbij 
zien op een afstand van circa 40 cm.

23 45 96 10 87

Beeldschermglazen van Rodenstock zijn ideaal voor werkzaamheden op de computer. Uw blik kan zonder inspanning en hinderlijke overgangen afwisselend op uw papieren, to-
etsenbord en beeldscherm gericht zijn. Dankzij het beste blikveld op middellange afstand hebt u comfortabel zicht op uw beeldscherm en kunt u ontspannen werken. Ook voor 
vele bezigheden op korte afstand, zoals knutselen, handwerken en naaien, zijn de beeldschermglazen van Rodenstock de beste keuze voor comfortabel en ontspannen zicht. 

80 75 31 92 46

De waarden geven bij benadering de visus aan voor een leesafstand van    25 cm  40 cm  65 cm.
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