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LOEPBRILLEN

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:
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);

KESTENBAUM IV Prismatic
loepbril
De KESTENBAUM IV Prismatic 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
leverbaar. Een verbeterd alternatief is de Kestenbaum
loepbril.
Specificaties:
» Tijdloos zwart montuur;
» Model voor dames en heren;
» De lenzen zijn dun geslepen (lenticulaire lens / CR39
plano lens) om een nette uitstraling te waarborgen;
» Levering inclusief brillenetui.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Dioptrie

Prijs

IV80200

3

€133,25
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Geeft volle mobiliteit.

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

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

708046

18%

708045

18%

Kleur
Zwart
montuur
Hazelnoot
montuur

Prijs

€2.398,00

€2.398,00

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

Multilens Sight Optimizer (M)
Multilens Sight Optimizer (M) is de ideale en
eenvoudige oplossing om uw kijkcomfort bij lezen en
beeldscherm-gebruik te optimaliseren!
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binnenzak of handtas.
Helaas zijn de brillen met 12D in de variant links OS
en de variant rechts OD niet meer leverbaar.
Specificaties:
» Tijdloos zwart montuur;
» Model voor dames en heren;
» De lenzen zijn dun geslepen (lenticulaire lens / CR39
plano lens) om zodoende een nette uitstraling te
waarborgen;
» Levering inclusief brillendoos.

Producteigenschappen
Extra

Artikelnummer

Dioptrie

IV80222

16

Rechts OD

€133,25

IV80223

16

Links OS

€133,25

IV80224

20

Rechts OD

€133,25

IV80225

20

Links OS

€133,25

Informatie

Prijs

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 (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 M, klik hier voor maat S en hier
voor maat L.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Dioptrie

Doorsnede

Prijs

91068+1

+1.00

maat M

€169,00

91068+1.50

+1.50

maat M

€169,00

91068+2

+2.00

maat M

€169,00

91068+2.5

+2.50

maat M

€169,00

91068+3

+3.00

maat M

€169,00
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Multilens Sight Optimizer (L)

Kestenbaum loepbril

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

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 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.

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;
» Levering inclusief brillendoos.

Producteigenschappen
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Producteigenschappen
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

Eschenbach Noves vergrotende
bril
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
diffractieve nanostructuren beschermen de bril tegen

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 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

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

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

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:
» Onopvallend gevormde glazen;
» Glazen hebben een standaard dikte van 4 mm,
onafhankelijk van de prismawerking;
» Glazen zijn tweezijdig ceratec gecoat;
» Geschikt voor onderweg, wanneer er geen loep voor
handen is;
» Gewicht: 18 gram;
» 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

zijn matzwart gelakt.
Specificaties:
» Lenzen eenvoudig uitwisselbaar;
» Lichtgewicht lens met gecoat oppervlak;
» Labo-med kan ook met monoculaire lenzen gebruikt
worden, die los te leveren zijn;
» Klemelement is van glasvezelversterkte kunststof;
» Levering inclusief opbergbox.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Prijs

164450

1.7

2.5

€131,00

164451

2

2.5

€131,00

164452

2.5

5

€131,00

164453

3

7.75

€131,00
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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.

Specificaties:
» Werkafstand 30 cm;
» Levering inclusief opbergbox.

Producteigenschappen
Artikelnummer

D91171

Vergroting
1.7 / 2 /
2.25 en 3

Prijs

€25,00

Specificaties:
» Vergroting: 1.7x tot 3x (binoculair), 4x en 7x
(monoculair);
» Lichtgewicht lens met gecoat oppervlak;
» Lenzen ook los verkrijgbaar;
» 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
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Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Prijs

164630

3

7.75

€68,00

164640

4

16

€63,00

To see all Variations click here

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:
» Gewicht: 49 gram;
» Pupilafstand: 60 tot 68 mm;
» Scherp te stellen vanaf 1,5 tot 3 meter;

Klik hier voor een variant van deze bril met verlichting.
Specificaties:
» Dioptriecompensatie: 3.0 dioptrie, cilindercorrectie is
niet mogelijk;
» Gewicht: 49 gram.

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

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

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

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Prijs

162411

2

3

€98,00

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

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Prijs

162451

2

3

€110,00

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
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Eschenbach MaxDetail bril met verlichting inclusief
opbergetui van hardschuim.
Klik hier voor een variant van deze bril zonder
verlichting.
Specificaties:
» Dioptriecompensatie: 3.0 dioptrie, cilindercorrectie is
niet mogelijk;
» Gewicht: 49 gram;
» Verlichtingssterkte: 3200 lux op 25 cm en 1200 lux
op 40 cm.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Prijs

162452

2

3

€205,00

lichtgewicht.
Specificaties:
» Gewicht: 49 gram;
» Pupilafstand: 60 tot 68 mm;
» Verspiegelde objectief lenzen;
» Dioptriecompensatie: ca. -2.75 t/m 3.75 dioptrie,
cilindercorrectie is niet mogelijk;
» Levering inclusief opbergetui van hardschuim.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Prijs

16243

2

3

€115,00
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