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BRILLEN

Eschenbach randloze leesbril

Zonneklepje
Dit zonneklepje kunt u eenvoudig over de pootjes van
uw bril schuiven. Dit verhindert dat er straling in uw
ogen komt, zonder dat u een pet nodig heeft. Ideaal bij
bijvoorbeeld buitensporten, fietsen in de zon of bij het
lezen in de tuin. Dit klepje is van uiteinde tot uiteinde
18 cm breed en heeft een hoogte van 4 cm. Het
zonneklepje is zwart van kleur en is gemaakt van
samengeperst vilt.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Prijs

90080001

Zwart

€9,95

De Eschenbach randloze leesbril biedt comfortabel
zicht in zowel onopvallend als modieus design. Hij is
verkrijgbaar in een sterkte van 1.0 tot en met 4.0
dioptrie, in stappen van 0.5 dioptrie. De bril beschikt
over aanpasbare bruggen met softpads en heeft
kunststof veren. Deze Eschenbach randloze leesbril is
unisex en beschikbaar in twee kleuren, namelijk grijs
en paars. De grijze variant is standaard direct
leverbaar, de paarse variant heeft een levertijd van 14
dagen. Wij leveren de bril inclusief etui in bijpassende
kleur.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Dioptrie

Prijs

2913210

Grijs

1.0

€19,00

2913110

Paars

1.0

€19,00

2913215

Grijs

1.5

€19,00

2913115

Paars

1.5

€19,00
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Artikelnummer

Kleur

Dioptrie

Prijs

2913220

Grijs

2.0

€19,00

To see all Variations click here

AMD Comfort Biocover overzet
filterbril
De AMD Comfort Biocover overzet filterbrillen van
Multilens zijn speciaal ontworpen voor mensen met
AMD (leeftijdsgebonden Macula Degeneratie). Deze
brillen bieden comfortabel zicht, groter contrast en
bovendien maximale bescherming. AMD Comfort is
een speciaal ontworpen kunststof glas voor mensen
met Macula Degeneratie.

Het glas bestaat uit 4 kenmerken:
Comfort Filter
Een speciaal ontworpen comfort filter die 100%
beschermt tegen UV-licht. Dit comfort filter houdt het
blauwe licht substantieel tegen, maar behoudt de
verdere functionaliteiten van het glas en zorgt ervoor

Multilens loepbril Grand Max
De Multilens loepbril Grand Max is een innovatief
ontwerp dat uw leven aanzienlijk kan verbeteren. Deze
bril biedt namelijk een vergroting van wel 18%, waarbij
het gezichtsveld bijna helemaal behouden blijft. U kunt
de Multilens loepbril Grand Max voor verschillende
doeleinden gebruiken; bijvoorbeeld voor het behalen
van genoeg visus om weer te mogen autorijden, maar
ook voor tuinieren, handwerken, beeldschermwerk e.a.
De bril is opgebouwd uit 2 Multilens Grand lenzen met
elk 9% vergroting. Samengevoegd vormen deze twee
lenzen zodoende een lens van 18% vergroting. De bril
is verkrijgbaar in een zwart montuur en een hazelnoot
montuur.
Voordelen van ML Grand Max:
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dat u de natuurlijke kleuren kunt blijven zien.
Vergroting
AMD glazen bieden een vergroting, die genoeg is om
het verschil te maken voor de drager van de glazen,
maar die niet zo groot is dat hetgezichtsveld
vermindert. De vergroting is gemaakt met een speciale
slijptechniek, waarbij het glas iets gecurved is en wat
dikker wordt gemaakt. Er zijn 2 vergrotingen mogelijk,
namelijk AMD-I en AMD-II. AMD-I biedt een balans
tussen cosmetisch uiterlijk en vergroting, AMD-II biedt
meer vergroting waardoor het glas dikker is. AMD-I
heeft een vergroting van ongeveer 3%, AMD-II heeft
een vergroting van ongeveer 6%. De exacte vergroting
is afhankelijk van het voorschrift en de selectie van het
glas.
Ontspiegeling
Superontspiegeling zit standaard in de AMD comfort
glazen, het verbetert het comfort en vermindert de
verblinding.
Individuele correctie
Wanneer een persoon niet normaal kan zien zal er
eerst gecheckt moeten worden of dit op te lossen is
met normale correctie. Hetzelfde geldt voor de AMD
patiënt. Eerst moet men kijken welk voorschrift nodig
is. Daarom zijn alle AMD comfort glazen voorzien van
een
individuele correctie, om het glas zo optimaal mogelijk
te maken.

Een significante toename in vergroting, terwijl
het gezichtsveld bijna helemaal behouden blijft;
De optische proporties van deze solution staan
een excentriek zicht toe;
Een toename in scherpheid, waardoor het
misschien (weer) mogelijk is om te kunnen
autorijden (let op: de lokale regelingen moeten
worden gehandhaafd);
Geeft volle mobiliteit.

Productspecificaties:
» Vergroting: 18%;
» Standaard met Prima+ (multicoat);
» Levering inclusief verstelbaar siliconen koord.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

708046

18%

708045

18%

De AMD Comfort Biocover overzet filterbril is
gemakkelijk in gebruik: de gebruiker hoeft dus niet te
wennen aan de AMD Comfort. De gebruiker zal direct
kunnen profiteren van de voordelen van een beter
contrast, betere visuele scherpte en beter comfort.
Deze overzet filterbril is in beide typen lens verkrijgbaar
in 3 kleuren montuur en in 3 maten. Alle brillen
beschikken over een Multilens C1 filter.

Producteigenschappen
Artikelnummer

708001

708002

Kleur
Zwart
montuur
Zwart
montuur

Lens

Maat

Prijs

AMD-I

S

€435,00

AMD-I

M

€435,00
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Kleur
Zwart
montuur
Hazelnoot
montuur

Prijs

€2.398,00

€2.398,00

(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

Artikelnummer

708003

708033

708034

Kleur
Zwart
montuur
Hazelnoot
montuur
Hazelnoot
montuur

Lens

Maat

Prijs

AMD-I

L

€435,00

AMD-I

S

€435,00

AMD-I

M

€435,00

To see all Variations click here

Multilens filterbril Sun Guard 1
met POL 3 85% grijs
(kleurenfilter en gewoon
montuur)

Multilens filterbril Sun Guard 1
met POL 1 65% grijs
(kleurenfilter en gewoon
montuur)

Multilens filterbril Sun Guard 1 is een zonnebril van
hoogwaardige kwaliteit. De bril biedt uitstekende
bescherming tegen licht afkomstig van boven én opzij.
De glazen aan de zijkant bevatten hetzelfde filter als de
glazen aan de voorzijde van de bril. Door het filter
wordt het licht gefilterd en wordt een beeld gecreëerd

Multilens filterbril Sun Guard 1 is een zonnebril van
hoogwaardige kwaliteit. De bril biedt uitstekende
bescherming tegen licht afkomstig van boven én opzij.
De glazen aan de zijkant bevatten hetzelfde filter als de
glazen aan de voorzijde van de bril. Door het filter
wordt het licht gefilterd en wordt een beeld gecreëerd
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dat zo comfortabel en zo rijk mogelijk aan contrast is.
Naast een kleurenfilter bevat deze Multilens filterbril
Sun Guard 1 ook gepolariseerde lenzen, die storende
weerspiegelingen elimineren. De uiteinden van de
brillenpoten zijn van rubber en het montuur is voorzien
van neuspads, dit alles voor optimaal comfort.

dat zo comfortabel en zo rijk mogelijk aan contrast is.
Naast een kleurenfilter bevat deze Multilens filterbril
Sun Guard 1 ook gepolariseerde lenzen, die storende
weerspiegelingen elimineren. De uiteinden van de
brillenpoten zijn van rubber en het montuur is voorzien
van neuspads, dit alles voor optimaal comfort.

De glazen zijn van polycarbonaat materiaal en kunnen
in wel 5 verschillende filters (zie foto) geleverd worden,
elk met hun eigen werking:

De glazen zijn van polycarbonaat materiaal en kunnen
in wel 5 verschillende filters (zie foto) geleverd worden,
elk met hun eigen werking:

400 (licht beige): Licht getinte lens die
comfortabel en relaxed is voor de meeste
mensen. Absorbeert een deel van het korte

400 (licht beige): Licht getinte lens die
comfortabel en relaxed is voor de meeste
mensen. Absorbeert een deel van het korte

golven blauw licht.
C1 (geel): Laat delen van het blauwe licht door
om de natuurlijke kleurperceptie te behouden.
Absorbeert 80% van de schadelijke korte
golven blauw licht.
450 (citroengeel): Absorbeert alle schadelijke
korte golven blauw licht.
500 (geel): Laat een klein deel van het blauw
licht door om een bepaalde kleurperceptie te
krijgen. Absorbeert 95% van al het blauwe licht.
511 (oranje): Absorbeert al het blauwe licht.
527 (donker oranje): Absorbeert al het blauwe
licht en sommige delen van het groene licht.

golven blauw licht.
C1 (geel): Laat delen van het blauwe licht door
om de natuurlijke kleurperceptie te behouden.
Absorbeert 80% van de schadelijke korte
golven blauw licht.
450 (citroengeel): Absorbeert alle schadelijke
korte golven blauw licht.
500 (geel): Laat een klein deel van het blauw
licht door om een bepaalde kleurperceptie te
krijgen. Absorbeert 95% van al het blauwe licht.
511 (oranje): Absorbeert al het blauwe licht.
527 (donker oranje): Absorbeert al het blauwe
licht en sommige delen van het groene licht.

Het montuur, gemaakt van duurzame producten, is
leverbaar in de kleuren zwart en hazelnoot.

Het montuur, gemaakt van duurzame producten, is
leverbaar in de kleuren zwart en hazelnoot.

NB: mocht u een bril nodig hebben die qua kleurenfilter
of filterpercentage afwijkt van de indicaties die hier
staan weergegeven, stuurt u dan uw aanvraag naar
info@irishuys.nl voor maatwerk.

NB: mocht u een bril nodig hebben die qua kleurenfilter
of filterpercentage afwijkt van de indicaties die hier
staan weergegeven, stuurt u dan uw aanvraag naar
info@irishuys.nl voor maatwerk.

Specificaties:

Specificaties:

» Vermindert hinderlijke schitteringen;

» Vermindert hinderlijke schitteringen door polarisatie;

» Minder donker dan een reguliere zonnebril;

» Minder donker dan een reguliere zonnebril;

» Filtert schadelijk blauw licht en UV licht;

» Filtert schadelijk blauw licht en UV licht;

» Zijzicht ook beschermd met glas;

» Zijzicht ook beschermd met glas;

» Contrast verhogend;

» Contrast verhogend;

» Polycarbonaat lenzen;

» Polycarbonaat lenzen;

» Optisch zuivere lenzen;

» Optisch zuivere lenzen;

» Ontspiegeling aan zowel binnen als buitenzijde van

» Ontspiegeling aan zowel binnen als buitenzijde van
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de lens;

de lens;

» Hardingslaag tegen snel krassen.

» Hardingslaag tegen snel krassen.

Producteigenschappen

Producteigenschappen

Artikelnummer

325458

325459

325460

325461

325462

Kleur

Zwart
montuur
Zwart
montuur
Zwart
montuur
Zwart
montuur
Zwart
montuur

Kleurtemperatuur

Extra
Informatie

Prijs

Artikelnummer

400nm

licht beige

€212,00

325449

C1

geel

€212,00

325450

450nm

citroengeel

€212,00

325451

500nm

geel

€212,00

325452

511nm

oranje

€212,00

325453

Kleur

Zwart
montuur
Zwart
montuur
Zwart
montuur
Zwart
montuur
Zwart
montuur

Kleurtemperatuur

Extra
Informatie

Prijs

400nm

licht beige

€212,00

C1

geel

€212,00

450nm

citroengeel

€212,00

500nm

geel

€212,00

511nm

oranje

€212,00

To see all Variations click here

To see all Variations click here

Multilens filterbril Sun Guard 1

Multilens Biocover overzet
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(kleurenfilter en gewoon
montuur)
Deze Multilens filterbril Sun Guard 1 is een zonnebril
van hoogwaardige kwaliteit. De bril biedt uitstekende
bescherming tegen licht afkomstig van boven én opzij.
De glazen aan de zijkant bevatten hetzelfde filter als de
glazen aan de voorzijde van de bril. Door het filter
wordt het licht gefilterd en wordt een beeld gecreëerd
dat zo comfortabel en zo rijk mogelijk aan contrast is.
De uiteinden van deze Multilens filterbril Sun Guard 1
zijn van rubber en het montuur is voorzien van
neuspads, dit alles voor optimaal comfort.
De glazen zijn van polycarbonaat materiaal en kunnen
in wel 5 verschillende filters (zie foto) geleverd worden,
elk met hun eigen werking:
400 (licht beige): Licht getinte lens die
comfortabel en relaxed is voor de meeste
mensen. Absorbeert een deel van het korte
golven blauw licht.
C1 (geel): Laat delen van het blauwe licht door
om de natuurlijke kleurperceptie te behouden.
Absorbeert 80% van de schadelijke korte
golven blauw licht.
450 (citroengeel): Absorbeert alle schadelijke
korte golven blauw licht.
500 (geel): Laat een klein deel van het blauw
licht door om een bepaalde kleurperceptie te
krijgen. Absorbeert 95% van al het blauwe licht.
511 (oranje): Absorbeert al het blauwe licht.
527 (donker oranje): Absorbeert al het blauwe
licht en sommige delen van het groene licht.
Het montuur, gemaakt van duurzame producten, is
leverbaar in de kleuren zwart en hazelnoot.
NB: mocht u een bril nodig hebben die qua kleurenfilter
of filterpercentage afwijkt van de indicaties die hier
staan weergegeven, stuurt u dan uw aanvraag naar
info@irishuys.nl voor maatwerk.
Specificaties:
» Vermindert hinderlijke schitteringen;
» Minder donker dan een reguliere zonnebril;
» Filtert schadelijk blauw licht en UV licht;

filterbril met POL 3 85% grijs
(kleurenfilter en zwart
montuur)
Deze Multilens Biocover overzet filterbril is, zoals de
naam al suggereert, bedoeld om over uw gewone bril
heen te zetten. Door het filter wordt het licht gefilterd
en wordt een beeld gecreëerd dat zo comfortabel en
zo rijk mogelijk aan contrast is. Omdat deze filterbril
verkrijgbaar is in verschillende maten (small, medium
en large), zit er gegarandeerd een tussen die over uw
bril heen past.
Deze Multilens Biocover overzet filterbril is verkrijgbaar
met diverse kleurenfilters (zie foto), met elk hun eigen
werking:
400 (licht beige): Licht getinte lens die
comfortabel en relaxed is voor de meeste
mensen. Absorbeert een deel van het korte
golven blauw licht.
C1 (geel): Laat delen van het blauwe licht door
om de natuurlijke kleurperceptie te behouden.
Absorbeert 80% van de schadelijke korte
golven blauw licht.
450 (citroengeel): Absorbeert alle schadelijke
korte golven blauw licht.
500 (geel): Laat een klein deel van het blauw
licht door om een bepaalde kleurperceptie te
krijgen. Absorbeert 95% van al het blauwe licht.
511 (oranje): Absorbeert al het blauwe licht.
527 (donker oranje): Absorbeert al het blauwe
licht en sommige delen van het groene licht.
Naast een kleurenfilter bevat deze bril ook
gepolariseerde lenzen, wat het een zonnebril maakt
van hoogwaardige kwaliteit. De polarisatie maakt het
dragen van de bril comfortabeler, aangezien het
storende weerspiegelingen elimineert.
Het montuur is gemaakt van castor olie i.p.v. fossiele
olie, wat dit product behalve een comfortabele keuze
ook nog eens een duurzame keuze maakt.
NB: mocht u een bril nodig hebben die qua kleurenfilter
of filterpercentage afwijkt van de indicaties die hier
staan weergegeven, stuurt u dan uw aanvraag naar
info@irishuys.nl voor maatwerk.
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» Zijzicht ook beschermd met glas;

Specificaties:

» Contrast verhogend;

» Vermindert hinderlijke schitteringen;

» Polycarbonaat lenzen;

» Minder donker dan een reguliere zonnebril;

» Optisch zuivere lenzen;

» Filtert schadelijk blauw licht en UV licht;

» Ontspiegeling aan zowel binnen als buitenzijde van
de lens;

» Zijzicht ook beschermd met glas;

» Hardingslaag tegen snel krassen.

» Polycarbonaat lenzen;

Producteigenschappen
Artikelnummer

325440

325441

325442

325444

325443

Kleur

Zwart
montuur
Zwart
montuur
Zwart
montuur
Zwart
montuur
Zwart
montuur

Kleurtemperatuur

» Optisch zuivere lenzen;

Extra
Informatie

Prijs

400nm

licht beige

€148,00

C1

geel

€148,00

450nm

citroengeel

€148,00

511nm

oranje

€148,00

500nm

geel

€148,00

To see all Variations click here

» Contrast verhogend;

» Ontspiegeling aan zowel binnen als buitenzijde van
de lens;
» Hardingslaag tegen snel krassen;
» Op aanvraag ook leverbaar in een hazelnoot of
donker brons kleur montuur.

Producteigenschappen
Extra

Artikelnummer

Doorsnede

Kleurtemperatuur

311120

Small

400nm

licht beige

€192,00

311121

Small

C1

geel

€192,00

311122

Small

450nm

citroengeel

€192,00

311123

Small

500nm

geel

€192,00

311124

Small

511nm

oranje

€192,00

To see all Variations click here
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Prijs
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Multilens Biocover overzet
filterbril met POL 1 65% grijs
(kleurenfilter en zwart
montuur)
Deze Multilens Biocover overzet filterbril is, zoals de
naam al suggereert, bedoeld om over uw gewone bril
heen te zetten. Door het filter wordt het licht gefilterd
en wordt een beeld gecreëerd dat zo comfortabel en
zo rijk mogelijk aan contrast is. Omdat deze filterbril
verkrijgbaar is in verschillende maten (small, medium
en large), zit er gegarandeerd een tussen die over uw
bril heen past.
Deze Multilens Biocover overzet filterbril is verkrijgbaar
met diverse kleurenfilters (zie foto), met elk hun eigen
werking:
400 (licht beige): Licht getinte lens die
comfortabel en relaxed is voor de meeste
mensen. Absorbeert een deel van het korte
golven blauw licht.
C1 (geel): Laat delen van het blauwe licht door
om de natuurlijke kleurperceptie te behouden.
Absorbeert 80% van de schadelijke korte
golven blauw licht.
450 (citroengeel): Absorbeert alle schadelijke
korte golven blauw licht.
500 (geel): Laat een klein deel van het blauw
licht door om een bepaalde kleurperceptie te
krijgen. Absorbeert 95% van al het blauwe licht.

Multilens Biocover overzet
filterbril (grijs filter en zwart
montuur)
Deze Multilens Biocover overzet filterbril is, zoals de
naam al suggereert, bedoeld om over uw gewone bril
heen te zetten. Door het filter wordt het licht gefilterd
en wordt een beeld gecreëerd dat zo comfortabel en
zo rijk mogelijk aan contrast is. Omdat deze Multilens
Biocover overzet filterbril verkrijgbaar is in
verschillende maten (small, medium en large), zit er
gegarandeerd een tussen die over uw bril heen past.
Het montuur is gemaakt van castor olie i.p.v. fossiele
olie, wat dit product behalve een comfortabele keuze
ook nog eens een duurzame keuze maakt.
NB: mocht u een bril nodig hebben die qua kleurenfilter
of filterpercentage afwijkt van de indicaties die hier
staan weergegeven, stuurt u dan uw aanvraag naar
info@irishuys.nl voor maatwerk.
Specificaties:
» Vermindert hinderlijke schitteringen;
» Minder donker dan een reguliere zonnebril;
» Filtert schadelijk blauw licht en UV licht;
» Zijzicht ook beschermd met glas;
» Contrast verhogend;
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511 (oranje): Absorbeert al het blauwe licht.
527 (donker oranje): Absorbeert al het blauwe
licht en sommige delen van het groene licht.
Naast een kleurenfilter bevat deze bril ook
gepolariseerde lenzen, wat het een zonnebril maakt
van hoogwaardige kwaliteit. De polarisatie maakt het
dragen van de bril comfortabeler, aangezien het
storende weerspiegelingen elimineert.
Het montuur is gemaakt van castor olie i.p.v. fossiele
olie, wat dit product behalve een comfortabele keuze
ook nog eens een duurzame keuze maakt.
NB: mocht u een bril nodig hebben die qua kleurenfilter
of filterpercentage afwijkt van de indicaties die hier
staan weergegeven, stuurt u dan uw aanvraag naar
info@irishuys.nl voor maatwerk.

» Polycarbonaat lenzen;
» Optisch zuivere lenzen;
» Ontspiegeling aan zowel binnen als buitenzijde van
de lens;
» Hardingslaag tegen snel krassen;
» Op aanvraag ook leverbaar in een hazelnoot of
donker brons kleur montuur.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Extra
Informatie

Kleur

Prijs

311050

Small

50% grijs

€129,00

Specificaties:

311075

Small

75% grijs

€159,00

» Vermindert hinderlijke schitteringen;

311095

Small

95% grijs

€159,00

311000

Small

» Minder donker dan een reguliere zonnebril;

POL 1 65%

» Filtert schadelijk blauw licht en UV licht;

grijs

€192,00

(polariserend)
POL 3 85%

» Zijzicht ook beschermd met glas;
311200

Small

grijs
(polariserend)

» Contrast verhogend;

To see all Variations click here

» Polycarbonaat lenzen;
» Optisch zuivere lenzen;
» Ontspiegeling aan zowel binnen als buitenzijde van
de lens;
» Hardingslaag tegen snel krassen;
» Op aanvraag ook leverbaar in een hazelnoot of
donker brons kleur montuur.

Producteigenschappen
Extra

Artikelnummer

Doorsnede

Kleurtemperatuur

311110

Small

400nm

licht beige

€192,00

311111

Small

C1

geel

€192,00

311112

Small

450nm

citroengeel

€192,00

311113

Small

500nm

geel

€192,00

Informatie

Prijs

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

€192,00
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info@irishuys.nl

Artikelnummer

Doorsnede

Kleurtemperatuur

311114

Small

511nm

Extra
Informatie
oranje

Prijs

€192,00

To see all Variations click here

Druppelbril

Eschenbach WellnessPROTECT
brillen (Havanna montuur)

De Druppelbril van Druppelzorg® is een uitkomst voor
mensen met oogklachten. Vaak kost het veel moeite
om oogdruppels op de juiste manier, zonder te morsen,
aan te brengen. Dit is erg problematisch en de
hulpmiddelen die er zijn zijn vaak relatief duur of
slechts geschikt voor één merk/soort oogdruppels.
Met de Druppelbril zijn deze problemen voorgoed
verleden tijd. De bril bevat verschillende openingen, en
is zo ontworpen dat alle gangbare maten flesjes en
pompjes in de bril passen en stevig vastzitten. Door dit
ontwerp heeft u maar één bril nodig. Kies simpelweg
de opening waar uw flesje goed in blijft zitten. De
druppelbril wordt geleverd in een stoffen etui.

Eschenbach WellnessPROTECT brillen lijken op
gewone bruine zonnebrillen, maar ze filteren een groter
deel van het blauwe licht weg. Deze filters bieden
100% UV-bescherming en tot 99% blauwabsorptie,
verbeteren het contrast en minimaliseren de
verblinding. Na 470 nanometer laten ze nog een kleine
restwaarde minder energierijk blauw licht door. Zo kunt
u met WellnessPROTECT nog wel aan het verkeer
deelnemen. Daarna heeft WellnessPROTECT een
verloop als een normale zonnebril. De glazen worden
dan niet zo geel en oranje als de kantenfilters, maar u
krijgt glazen in warme bruintinten.

Gebruiksaanwijzing:
1. Volg altijd de aanwijzingen van uw arts;

Een ander voordeel is de constructie van de
Eschenbach WellnessPROTECT brillen. Aan de

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89
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2. Was uw handen;
3. Plaats het doseerflesje of -flacon in een passende
opening van de bril, zodat het stevig vastzit;
4. Zet de bril op;
5. Buig uw hoofd achterover, zodanig dat het
doseerflesje verticaal boven uw oog zit;
6. Houd met een hand uw oog open;
7. Doseer met uw andere hand de druppels door in het
flesje te knijpen;
8. Na gebruik uw bril afspoelen met water, alcohol of
een desinfecterend middel en drogen met een schone
doek.
LET OP: De bril is niet geschikt voor Minims pipetten.
Door de lange hals kan de pipet in contact komen met
uw oog.
Besteltip: Wij geven u de tip om meer dan 1 druppelbril
tegelijk te bestellen. Bijvoorbeeld voor de boven- en
benedenverdieping, in uw tas of voor familie en
bekenden. Voor deze prijs heeft u een hoop
gebruiksgemak!
https://www.ad.nl/binnenland/de-druppelbril-van-evert
-86-en-appie-84-is-een-regelrechte-hit~a46ea94b/
In verband met de hygiëne kunt u dit product niet
retourneren.

bovenzijde sluit de bril mooi tegen uw voorhoofd aan
en aan de zijkanten worden de zogeheten veren breder
met dezelfde kleur glas als de voorzijde. Dit heeft als
voordeel dat er geen licht van bovenaf en getemperd
licht aan de zijkant van de bril kan binnenvallen. De bril
voorzien van minuscule sleufjes aan de zijkant om het
beslaan van de bril te voorkomen.
Deze brillen zijn ook verkrijgbaar in een zwart montuur.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleurtemperatuur

1663115

15

166315015

15-50

1663165

65

1663175P

75% Polaroid

1663185

85

To see all Variations click here

Producteigenschappen
Artikelnummer

Extra
Informatie

Prijs

960000

1 stuks

€13,50

960000-2st

2 stuks

€25,00

960000-5st

5 stuks

€59,00

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

Extra
Informatie
unisex
small
unisex
small
unisex
small
unisex
small
unisex
small

Prijs

€169,00

€169,00

€169,00

€219,00

€169,00

(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

Multilens BINOVA EASY leesbril
Multilens BINOVA EASY leesbril: méér dan een
gewone leesbril!
De hoeveelheid informatie die een persoon verbruikt
per dag is toegenomen. We lezen tegenwoordig vooral
op smartphones, tablets en computers. De meeste
mensen kijken naar hun smartphone zodra ze een
pauze hebben. Dit betekent dat we per dag meer lezen.
Met de introductie van ledlicht is er om ons heen meer
licht aanwezig. Deze factoren betekenen dus dat onze
ogen worden blootgesteld aan een nieuwe vorm van
stress. De teksten op smartphones, tablets etc. zijn
vaak klein. Dit betekent dat je een bril nodig hebt om
goed te kunnen lezen.
Het verschil in lichtniveau op een smartphone in
vergelijking met de omgeving is vaak erg groot, o.a. bij
het lezen ’s avonds of ‘s nachts. Ledschermen stellen
uw ogen meer bloot aan schadelijk blauw licht dan het
lezen van tekst op papier. Het schadelijke blauwe licht
versnelt zodoende het verouderingsproces van uw
ogen en u hebt meer kans om oogziektes te
ontwikkelen op lange termijn. Een manier om de
hoeveelheid blauw licht en vermoeide ogen te
verminderen is van essentieel belang.
Een deel van het blauwe licht is ook van invloed op uw
biologisch ritme door verminderde productie van het
slaaphormoon melatonine. Door het gebruik van uw
smartphone laat in de avond, kunt u moeilijker in slaap
komen en/of wordt u misschien vaker ’s nachts
wakker. Wanneer u deze Multilens BINOVA EASY
leesbril gebruikt, ervaart u dat het veel prettiger is om

Multilens LLR nachtzicht
overzetbril
Deze Multilens LLR nachtzicht overzetbril is uitgevoerd
met gele glazen. De glazen zijn namelijk uitgevoerd
met een antireflexcoating. Dit om hinderlijke reflecties
zo veel mogelijk tegen te gaan, zonder daarmee het
licht te verminderen. Deze overzetbril is daarom ideaal
om de blauwe golflengte in ledlicht te reduceren. Zeer
geschikt voor mensen met nachtmyopie in het verkeer.
Specificaties:
» Kleur montuur is zwart, optioneel is de kleur brons
leverbaar;
» Levering inclusief bescherm-etui, schoonmaakdoekje
en anti-slipcomfort oortips.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Extra
Informatie

Prijs

329003

Small

€205,00

329000

Medium

€205,00

329006

Large

€205,00
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te lezen en u kunt erop vertrouwen dat uw ogen beter
beschermd zijn tegen schadelijk blauw licht!

Eigenschappen:
» Groot sterktebereik van +1.5 tot +8.0;
» Relaxtint: beter contrast, comfort en blue blocking;
» Prisma-optiek: minder vermoeide ogen;
» Antireflexcoating: minimaliseert schitteringen;
» Draagt comfortabel met lichte, flexibele veren.
Relaxtint:
Een gele tint die het schadelijke blauw licht vermindert
met maximaal 75%. Het verbetert uw zicht door het
comfort van een beter contrast en ontspant zodoende
uw oog.
Prisma-optiek:
De lenzen verlichten uw oogspieren en zorgen voor
minder vermoeide ogen, omdat ze de noodzaak
verminderen voor het naar binnen draaien van de ogen
bij het lezen. Dit zorgt dus voor comfortabeler lezen,
vooral tijdens lange leessessies en bij het plaatsen van
het focuspunt voor dichtbij en voor veraf, wat vele
malen per dag gebeurt.
Antireflexcoating:
Minimaliseert schitteringen en verbetert uw zicht door
het creëren van een duidelijk en ongestoord beeld.
Flexsysteem:
De lichte, flexibele veren zorgen voor een optimaal
draagcomfort.
Uitgebreid sterktebereik:
ML Binova Easy is verkrijgbaar in de volgende sterktes:
ML Binova montuur zonder rand: +1.5, +2.0, + 2.5, +3.0
en +3.5
ML Binova montuur met rand: +4.0, +5.0, +6.0 en + 8.0
Montuurkleur:
Brons
Materiaal montuur en lenzen:
TR90 en Acryl

Producteigenschappen

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

Artikelnummer

Vergrotingsfactor

48413

1,5

48414

2

48415

2,5

48416

3

48417

3,5

Extra
Informatie
zonder
rand
zonder
rand
zonder
rand
zonder
rand
zonder
rand

Prijs

€99,00

€99,00

€99,00

€99,00

€99,00

To see all Variations click here

KESTENBAUM IV Prismatic
loepbril

KESTENBAUM IV Microscopic
loepbril

De KESTENBAUM IV Prismatic loepbril ziet eruit als
een normale bril en is gemakkelijk mee te nemen in de
binnenzak of handtas.

De KESTENBAUM IV Microscopic loepbril ziet eruit als
een normale bril en is gemakkelijk mee te nemen in de
binnenzak of handtas.

De varianten 5D t/m 8D zijn van dit product niet meer

Helaas zijn de brillen met 12D in de variant links OS

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89
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leverbaar. Een verbeterd alternatief is de Kestenbaum
loepbril.
Specificaties:

en de variant rechts OD niet meer leverbaar.
Specificaties:
» Tijdloos zwart montuur;

» Tijdloos zwart montuur;

» Model voor dames en heren;

» Model voor dames en heren;
» De lenzen zijn dun geslepen (lenticulaire lens / CR39
plano lens) om een nette uitstraling te waarborgen;

» De lenzen zijn dun geslepen (lenticulaire lens / CR39
plano lens) om zodoende een nette uitstraling te
waarborgen;

» Levering inclusief brillenetui.

» Levering inclusief brillendoos.

Producteigenschappen

Producteigenschappen
Extra

Artikelnummer

Dioptrie

Prijs

Artikelnummer

Dioptrie

IV80200

3

€133,25

IV80222

16

Rechts OD

€133,25

IV80223

16

Links OS

€133,25

IV80224

20

Rechts OD

€133,25

IV80225

20

Links OS

€133,25

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

Informatie

Prijs
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Eschenbach WellnessPROTECT
overzetbrillen

Eschenbach WellnessPROTECT
brillen (zwart montuur)

Deze Eschenbach WellnessPROTECT overzetbrillen
lijken op gewone bruine zonnebrillen, maar filteren een
groter deel van het blauwe licht weg. Deze filters
bieden 100% UV-bescherming en tot 99%
blauwabsorptie, verbeteren het contrast en
minimaliseren de verblinding. Na 470 nanometer laten
ze nog een kleine restwaarde minder energierijk blauw
licht door. Daardoor kunt u met WellnessPROTECT
overzetbril nog wel aan het verkeer deelnemen.

Eschenbach WellnessPROTECT brillen lijken op
gewone bruine zonnebrillen, maar ze filteren een groter
deel van het blauwe licht weg. Deze filters bieden
100% UV-bescherming en tot 99% blauwabsorptie,
verbeteren het contrast en minimaliseren bovendien de
verblinding. Na 470 nanometer laten ze nog een kleine
restwaarde minder energierijk blauw licht door.
Daardoor kunt u met WellnessPROTECT nog wel aan
het verkeer deelnemen. Verder heeft
WellnessPROTECT een verloop als een normale
zonnebril en worden de glazen niet zo geel en oranje
als de kantenfilters. In plaats daarvan krijgt u glazen in
warme bruintinten.

Vervolgens heeft WellnessPROTECT een verloop als
een normale zonnebril en worden de glazen niet zo
geel en oranje als de kantenfilters. In plaats daarvan
krijgt u glazen in warme bruintinten. Een ander
voordeel is de constructie van de WellnessPROTECT
bril. Aan de bovenzijde sluit de bril mooi tegen uw
voorhoofd aan en aan de zijkanten worden de
zogeheten veren verbreed met dezelfde kleur glas als
de voorzijde. Dit heeft als voordeel, dat er geen licht
van bovenaf en getemperd licht aan de zijkant van de
bril kan binnenvallen. De bril is voorzien van minuscule
sleufjes aan de zijkant om het beslaan van de bril te
voorkomen.
Deze Eschenbach WellnessPROTECT overzetbrillen
zijn verkrijgbaar in een groot en een klein model. De
afmetingen van het grote model zijn: 65-12-140 mm.
De afmetingen van het kleine model zijn: 61-12-140
mm.

Producteigenschappen
Artikelnummer

1663915

166395015

1663965

Extra
Informatie
groot
model
groot
model
groot
model

Absorptiewaarde

Prijs

15%

€169,00

15-50%

€169,00

65%

€169,00

Een ander voordeel is de constructie van de
Eschenbach WellnessPROTECT brillen. Aan de
bovenzijde sluit de bril mooi tegen uw voorhoofd aan.
Aan de zijkant verbreedt dezelfde kleur glas als aan de
voorzijde de zogenaamde 'veren'. Dit heeft als voordeel
dat er geen licht van bovenaf en getemperd licht aan
de zijkant van de bril kan binnenvallen. De bril voorzien
van minuscule sleufjes aan de zijkant om het beslaan
van de bril te voorkomen.
Deze brillen zijn ook verkrijgbaar in een Havannamontuur.

Producteigenschappen
Extra

Artikelnummer

Kleurtemperatuur

1663415

15

dames

€169,00

166345015

50-15

dames

€169,00

1663465

65

dames

€169,00

1663475P

75% Polaroid

dames

€219,00

1663485

85

dames

€169,00

To see all Variations click here
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Informatie

Prijs
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Artikelnummer

1663975P

1663985

Extra
Informatie
groot
model
groot
model

Absorptiewaarde

Prijs

75% Polaroid

€219,00

85%

€169,00

To see all Variations click here

Multilens Sight Optimizer (S)

Multilens Sight Optimizer (M)

Multilens Sight Optimizer (S) is de ideale en
eenvoudige oplossing om uw kijkcomfort bij lezen en
beeldscherm-gebruik te optimaliseren!

Multilens Sight Optimizer (M) is de ideale en
eenvoudige oplossing om uw kijkcomfort bij lezen en
beeldscherm-gebruik te optimaliseren!

Wanneer u met uw multifocale bril naar de computer of
een krant kijkt en u heeft het gevoel dat uw huidige bril
net niet goed genoeg meer is, dan is deze Multilens
Sight Optimizer zeker iets voor u! Met deze overzetbril
kunt u eenvoudig en direct uw gezichtsvermogen
optimaliseren. De optisch geslepen lenzen met

Wanneer u met uw multifocale bril naar de computer of
een krant kijkt, en u heeft het gevoel dat uw huidige bril
net niet goed genoeg meer is, dan is deze Multilens
Sight Optimizer zeker iets voor u! Met deze overzetbril
kunt u eenvoudig en direct uw gezichtsvermogen
optimaliseren. De optisch geslepen lenzen met

convergentie-ondersteuning optimaliseren uw
zichtcomfort. U bespaart ook het geld van een extra
leesbril, bifocale of multifocale bril, eenvoudig door het

convergentie-ondersteuning optimaliseren uw
zichtcomfort. U bespaart ook het geld van een extra
leesbril, bifocale of multifocale bril, eenvoudig door het
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gebruik van deze overzetbril.

gebruik van deze overzetbril.

De Multilens Sight Optimizer (S) is leverbaar in
lenssterktes van +1.00 t/m +3.00, oplopend met een
halve dioptrie. Er zijn 3 maten overzetbrillen in de kleur
brons. De lenzen zijn voorzien van een antikrascoating.
Wanneer u de overzetbril gebruikt in combinatie met
uw beeldschermloep, heeft u een lagere vergroting
nodig, wat resulteert in een groter aantal woorden op
het scherm.

Deze Multilens Sight Optimizer (M) is leverbaar in
lenssterktes van +1.00 t/m +3.00, oplopend met een
halve dioptrie. Er zijn 3 maten overzetbrillen in de kleur
brons. De lenzen zijn voorzien van een antikrascoating.
Wanneer u de overzetbril gebruikt in combinatie met
uw beeldschermloep, heeft u een lagere vergroting
nodig, wat resulteert in een groter aantal woorden op
het scherm.

Dit product is maat S, klik hier voor maat M en hier
voor maat L.

Dit product is maat M, klik hier voor maat S en hier
voor maat L.

Producteigenschappen

Producteigenschappen

Artikelnummer

Dioptrie

Doorsnede

Prijs

Artikelnummer

Dioptrie

Doorsnede

Prijs

91067+3

+3.00

maat S

€169,00

91068+1

+1.00

maat M

€169,00

91067+1

+1.00

maat S

€169,00

91068+1.50

+1.50

maat M

€169,00

91067+1.5

+1.50

maat S

€169,00

91068+2

+2.00

maat M

€169,00

91067+2

+2.00

maat S

€169,00

91068+2.5

+2.50

maat M

€169,00

91067+2.5

+2.50

maat S

€169,00

91068+3

+3.00

maat M

€169,00
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Multilens Sight Optimizer (L)
Multilens Sight Optimizer (L) is de ideale en
eenvoudige oplossing om uw kijkcomfort bij lezen en
beeldscherm-gebruik te optimaliseren!
Wanneer u met uw multifocale bril naar de computer of
een krant kijkt, en u heeft het gevoel dat uw huidige bril
net niet goed genoeg meer is, dan is deze Multilens
Sight Optimizer zeker iets voor u! Met deze overzetbril
kunt u eenvoudig en direct uw gezichtsvermogen
optimaliseren. De optisch geslepen lenzen met
convergentie-ondersteuning optimaliseren uw
zichtcomfort. U bespaart ook het geld van een extra
leesbril, bifocale of multifocale bril, eenvoudig door het
gebruik van deze overzetbril
Deze Multilens Sight Optimizer (L) is leverbaar in
lenssterktes van +1.00 t/m +3.00, oplopend met een
halve dioptrie. Er zijn 3 maten overzetbrillen in de kleur
brons. De lenzen zijn voorzien van een antikrascoating.
Wanneer u de overzetbril gebruikt in combinatie met
uw beeldschermloep, heeft u een lagere vergroting
nodig, wat resulteert in een groter aantal woorden op
het scherm.
Dit product is maat L, klik hier voor maat S en hier voor
maat M.

Producteigenschappen

Multilens Biocover overzet
filterbril (kleurenfilter en zwart
montuur)
Deze Multilens Biocover overzet filterbril is, zoals de
naam al suggereert, bedoeld om over uw gewone bril
heen te zetten. Door het filter wordt het licht gefilterd
en wordt een beeld gecreëerd dat zo comfortabel en
zo rijk mogelijk aan contrast is. Omdat deze Multilens
Biocover overzet filterbril verkrijgbaar is in
verschillende maten (small, medium en large), zit er
gegarandeerd een tussen die over uw bril heen past.
Deze overzetbril is verkrijgbaar met diverse
kleurenfilters (zie foto), met elk hun eigen werking:
400 (licht beige): Licht getinte lens die
comfortabel en relaxed is voor de meeste
mensen. Absorbeert een deel van het korte
golven blauw licht.
C1 (geel): Laat delen van het blauwe licht door
om de natuurlijke kleurperceptie te behouden.
Absorbeert 80% van de schadelijke korte
golven blauw licht.
450 (citroengeel): Absorbeert alle schadelijke
korte golven blauw licht.
500 (geel): Laat een klein deel van het blauw
licht door om een bepaalde kleurperceptie te
krijgen. Absorbeert 95% van al het blauwe licht.
511 (oranje): Absorbeert al het blauwe licht.
527 (donker oranje): Absorbeert al het blauwe
licht en sommige delen van het groene licht.
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Artikelnummer

Dioptrie

Doorsnede

Prijs

91069+1

+1.00

maat L

€169,00

91069+1.5

+1.50

maat L

€169,00

91069+2

+2.00

maat L

€169,00

91069+2.5

+2.50

maat L

€169,00

91069+3

+3.00

maat L

€169,00

Het montuur is gemaakt van castor olie i.p.v. fossiele
olie, wat dit product behalve een comfortabele keuze
ook nog eens een duurzame keuze maakt.
NB: mocht u een bril nodig hebben die qua kleurenfilter
of filterpercentage afwijkt van de indicaties die hier
staan weergegeven, stuurt u dan uw aanvraag naar
info@irishuys.nl voor maatwerk.
Specificaties:
» Vermindert hinderlijke schitteringen;
» Minder donker dan een reguliere zonnebril;
» Filtert schadelijk blauw licht en UV licht;
» Zijzicht ook beschermd met glas;
» Contrast verhogend;
» Polycarbonaat lenzen;
» Optisch zuivere lenzen;
» Ontspiegeling aan zowel binnen als buitenzijde van
de lens;
» Hardingslaag tegen snel krassen;
» Op aanvraag ook leverbaar in een hazelnoot of
donker brons kleur montuur.

Producteigenschappen
Extra

Artikelnummer

Doorsnede

Kleurtemperatuur

311130

Small

400nm

licht beige

€133,00

311131

Small

C1

geel

€133,00

311132

Small

450nm

citroengeel

€133,00

311133

Small

500nm

geel

€133,00

311134

Small

511nm

oranje

€133,00

To see all Variations click here
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Prijs
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Kestenbaum loepbril

Eschenbach miniframe leesbril
(herenmodel)

Deze Kestenbaum loepbril vergroot het leesobject,
afhankelijk van de vergroting, tot 4x. De Kestenbaum
bril ziet eruit als een normale bril en is gemakkelijk
mee te nemen in uw binnenzak of handtas. Deze
loepbril heeft een tijdloos montuur en geschikt voor
zowel dames als heren. De loepbril heeft een prettige
pasvorm door de doorlopende neusbrug en flexibele
veren.
Wanneer u kijkt naar een object op een kortere afstand,
maakt deze Kestenbaum loepbril het beeld op de retina
groter. Dit kan nuttig zijn bij handarbeid en
werkzaamheden dichtbij, maar is ook noodzakelijk bij
slechtziendheid. Als beide ogen gebruikt moeten
worden op korte werkafstand moet de convergentie
van de ogen ondersteund worden. ML Bino zijn brillen
met leesglazen voorzien van een prismatisch effect.
Dat betekent dat de prisma’s het convergeren
ondersteunen. Het is dus mogelijk om met beide ogen
te kijken ondanks de hoge sterkte.
Specificaties:
» Vanaf 10 dioptrie zijn de lenzen dun geslepen
(lenticulair) om een nette uitstraling te waarborgen;

Deze Eschenbach miniframe leesbril (herenmodel) is
aantrekkelijk gevormd, randloos en bovendien licht
van gewicht. Hij is leverbaar in verschillende sterktes
van 1.0 dioptrie tot 3.5 dioptrie, in stappen van 0.5
dioptrie. De bril is alleen niet meer leverbaar in 2.0
dioptrie. Het montuur is gemaakt van
edelstaal/kunststof en de glazen zijn gemaakt van
acrylglas, waardoor u helder zicht heeft.
Klik hier voor het damesmodel van deze bril.
Specificaties:
» Levering inclusief etui.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Dioptrie

Prijs

29121230

3.0

€14,00

29121235

3.5

€14,00

» Levering inclusief brillendoos.
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Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Prijs

41241

2

4

€255,00

41251

2.25

5

€255,00

41261

2.5

6

€255,00

41281

3

8

€255,00

41201

3.5

10

€330,00

To see all Variations click here

Eschenbach Noves vergrotende
bril

Eschenbach miniframe 2
leesbril

Deze Eschenbach Noves vergrotende bril zorgt voor
een ontspannen zicht met beide ogen, ook bij een
sterke vergroting. Deze leesbrillen hebben namelijk een
prismatische convergentieondersteuning voor een
vergrotingsbehoefte tot 2.5x. De hoogwaardige

Deze Eschenbach miniframe 2 leesbril is een kant-enklare leesbril in vijf optische basiswaarden. Het is
namelijk een 'progressieve' leesbril die in sterkte 1
dioptrie toeneemt van de bovenkant tot de onderkant
van het glas. Zo heeft bijvoorbeeld de 2 dioptrie
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diffractieve nanostructuren beschermen de bril tegen
beschadigingen en stof. Deze structuren bevinden zich
aan de binnenzijde van het glas. Het montuur is
uitgevoerd met verende scharnieren, inkortbare veren,
softpads en bovendien goed aanpasbare steekarmen.
Door de lookover-vorm van de Eschenbach Noves
vergrotende bril, kunt u zich probleemloos oriënteren
op de ruimte over de glazen heen.
Specificaties:

miniframe, 1 dioptrie vergroting aan de bovenzijde van
het glas, en gaat dan over naar 2 dioptrie aan de
onderzijde van het glas. Daardoor is deze Eschenbach
miniframe 2 leesbril perfect geschikt voor de
computermonitor, toetsenbord en objecten rond de
computer. Of uiteraard om de verschillende
tekstgroottes in een krant te lezen.
Specificaties:

» Onopvallend gevormde glazen;

» Zowel als instapbril of als tweede bril en/of
reservebril te gebruiken;

» Glazen hebben een standaard dikte van 4 mm,

» Deze leesbril geeft een breder zichtveld in verhouding

onafhankelijk van de prismawerking;

tot de gebruikelijke enkelsterkte leesbrillen;

» Glazen zijn tweezijdig ceratec gecoat;

» Beschaafd, tijdloos en eenvoudig ontwerp;

» Geschikt voor onderweg, wanneer er geen loep voor
handen is;

» Kleur: gun metaal;

» Gewicht: 18 gram;

» Levering inclusief etui.

Producteigenschappen

» Levering inclusief stevige harde koker.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Leesafstand

Prijs

16824

1

4

250mm

€295,00

16825

1.25

5

80mm

€295,00

16826

1.5

6

65mm

€295,00

16828

2.0

8

25mm

€295,00

168210

2.5

10

25mm

€295,00

Artikelnummer

Dioptrie

Prijs

2905010

1

€45,00

2905015

1.5

€45,00

2905025

2.5

€45,00

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

Eschenbach miniframe leesbril
(damesmodel)
Deze Eschenbach miniframe leesbril (damesmodel) is
aantrekkelijk gevormd, randloos en bovendien licht
van gewicht. Hij is leverbaar in verschillende sterktes
van 1.0 dioptrie tot 3.5 dioptrie, in stappen van 0.5
dioptrie. De bril is alleen niet meer leverbaar in 1.5 en
2.0 dioptrie. Het montuur is gemaakt van
edelstaal/kunststof en de glazen zijn gemaakt van
acrylglas, waardoor u helder zicht heeft.
Klik hier voor het herenmodel van deze bril.

Eschenbach labo-med
Deze Eschenbach labo-med voorzetloepen zijn
uitsluitend geschikt voor niet-brildragende mensen. De
variant voor brildragers is namelijk de Eschenbach
labo-clip. Met deze voorzetloep blijven uw beide
handen vrij om te werken en heeft u dus geen beperkt
gezichtsveld. Ook bij een sterke vergroting heeft u nog
een comfortabele werkafstand. De Eschenbach labomed voorzetloepen hebben een metalen montuur en
zijn matzwart gelakt.
Specificaties:
» Lenzen eenvoudig uitwisselbaar;

Specificaties:

» Lichtgewicht lens met gecoat oppervlak;

» Levering inclusief etui.

» Labo-med kan ook met monoculaire lenzen gebruikt
worden, die los te leveren zijn;

Producteigenschappen

» Klemelement is van glasvezelversterkte kunststof;

Artikelnummer

Dioptrie

Prijs

29121125

2.5

€14,00

29121130

3.0

€14,00

» Levering inclusief opbergbox.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Prijs

164450

1.7

2.5

€131,00

164451

2

2.5

€131,00
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Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Prijs

164452

2.5

5

€131,00

164453

3

7.75

€131,00

Daylight Clip-on Magnifiers

Eschenbach labo-clip

Met deze Daylight Clip-on Magnifiers houdt u twee
handen vrij voor uw werk! Kies precies de vergroting
die u zoekt, met deze unieke box met vier verschillende
lenzen (namelijk 1.7, 2.0, 2.25 en 3.0x vergroting). U
kunt de lichtgewicht klem kan eenvoudig aan uw bril
bevestigen en omhoogklappen voor normaal zicht.

Deze Eschenbach labo-clip voorzetloep is speciaal
ontworpen voor brildragers en kunt u eenvoudig op een
brilmontuur bevestigen. De variant voor niet-brildragers
is namelijk de Eschenbach labo-med. Voor optimale
afbeeldingskwaliteit is het handig om een bril voor
veraf te gebruiken. Met deze voorzetloep blijven uw
beide handen vrij om te werken en heeft u dus geen
beperkt gezichtsveld. Ook bij een sterke vergroting
heeft u nog een comfortabele werkafstand met deze
voorzetloep.

» Werkafstand 30 cm;
» Levering inclusief opbergbox.

Producteigenschappen

Specificaties:
» Vergroting: 1.7x tot 3x (binoculair), 4x en 7x
(monoculair);
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Artikelnummer

Vergroting

Prijs

» Lichtgewicht lens met gecoat oppervlak;
» Lenzen ook los verkrijgbaar;

D91171

1.7 / 2 /
2.25 en 3

€25,00

» Lenzen zijn eenvoudig uitwisselbaar;
» Levering inclusief opbergbox.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Prijs

164617

1.7

2.5

€68,00

164620

2

2.5

€68,00

164625

2.5

5

€68,00

164630

3

7.75

€68,00

164640

4

16

€63,00

To see all Variations click here
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Eschenbach MaxTV bril

Eschenbach MaxDetail bril

Eschenbach MaxTV bril. Wilt u uw televisie twee keer
zo groot maken? Wilt u ontspannen televisiekijken, in
plaats van uw ogen dicht te knijpen? Probeer dan deze
Eschenbach MaxTV bril: een lichte en modern
ontworpen, vergrotende kijker! Deze bril is geschikt
voor objecten op middellange afstand. De veren zijn
makkelijk aanpasbaar, en zijn bovendien te buigen
zonder te verwarmen. Deze kijker kunt u voor zowel het
rechteroog als het linkeroog onafhankelijk van elkaar
scherpstellen.

Deze Eschenbach MaxDetail bril is zeer geschikt voor
objecten op korte afstand. De bril is namelijk scherp te
stellen tot 40 cm. De lenzen zijn ook onafhankelijk per
oog in te stellen en de pupilafstand is 60-68 mm. De
veren zijn bovendien makkelijk aanpasbaar (buigen
zonder te verwarmen). Wij leveren deze Eschenbach
MaxDetail bril inclusief opbergetui van hardschuim.

Specificaties:

Klik hier voor een variant van deze bril met verlichting.
Specificaties:

» Gewicht: 49 gram;

» Dioptriecompensatie: 3.0 dioptrie, cilindercorrectie is
niet mogelijk;

» Pupilafstand: 60 tot 68 mm;

» Gewicht: 49 gram.

» Scherp te stellen vanaf 1,5 tot 3 meter;

Producteigenschappen

» Dioptriecompensatie: 3.0 dioptrie, cilindercorrectie is
niet mogelijk;
» Levering inclusief opbergetui van hardschuim.

Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Prijs

162451

2

3

€110,00

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Prijs

162411

2

3

€98,00
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Eschenbach MaxDetail bril (met
verlichting)
Deze Eschenbach MaxDetail bril met verlichting is zeer
geschikt voor objecten op korte afstand. De bril is
namelijk scherp te stellen tot 40 cm. De lenzen zijn ook
onafhankelijk per oog in te stellen en de pupilafstand is
60-68 mm. De veren zijn bovendien makkelijk
aanpasbaar (buigen zonder te verwarmen). De
verlichting is nagenoeg constant tijdens de hele
brandduur. De branduren zijn ongeveer 8 uur in
normale stand en 14 uur in eco stand. Wij leveren deze
Eschenbach MaxDetail bril met verlichting inclusief
opbergetui van hardschuim.
Klik hier voor een variant van deze bril zonder
verlichting.

Eschenbach MaxEvent bril
Eschenbach MaxEvent bril. Bezoekt u een concert,
theater of musical en zit u te ver weg om het gebeuren
op het podium goed te kunnen volgen? Met deze
Eschenbach MaxEvent bril vergroot u uw individuele
kijkbeleving en komt u tevens dichter bij de
voorstelling (vergroting 2x). Deze MaxEvent bril is ook
geschikt voor brildragers, doordat rechts en links
onafhankelijk van elkaar instelbare
dioptriecompensatie mogelijk is. De veren zijn
makkelijk aanpasbaar, en zijn bovendien te buigen
zonder te verwarmen. Deze bril is zowel compact als
lichtgewicht.
Specificaties:
» Gewicht: 49 gram;

Specificaties:

» Pupilafstand: 60 tot 68 mm;

» Dioptriecompensatie: 3.0 dioptrie, cilindercorrectie is
niet mogelijk;

» Verspiegelde objectief lenzen;

» Gewicht: 49 gram;

» Dioptriecompensatie: ca. -2.75 t/m 3.75 dioptrie,
cilindercorrectie is niet mogelijk;

» Verlichtingssterkte: 3200 lux op 25 cm en 1200 lux
op 40 cm.

» Levering inclusief opbergetui van hardschuim.
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Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Prijs

Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Prijs

162452

2

3

€205,00

16243

2

3

€115,00
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