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

Multilens Filterbril
Color

Kleurtemperatuur Extra-informatie Artikelnummer Prijs
€
zwart-montuur
c1
licht-geel
325459
212,00
€
zwart-montuur
450nm
geel
325460
212,00
€
zwart-montuur
500nm
licht-oranje
325461
212,00
€
zwart-montuur
511nm
oranje
325462
212,00
€
zwart-montuur
527nm
oranje-rood
325463
212,00
€
hazelnoot-montuur c1
licht-geel
325499
212,00
€
hazelnoot-montuur 450nm
geel
325500
212,00
€
hazelnoot-montuur 500nm
licht-oranje
325501
212,00
€
hazelnoot-montuur 511nm
oranje
325502
212,00
€
hazelnoot-montuur 527nm
oranje-rood
325503
212,00

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

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

Multilens Filterbril
Multilens filterbril Sun Guard 1 met POL 1
65% grijs (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. Naast een kleurenfilter bevat deze bril 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:
• C1 (lichtgeel): filtert 80% van schadelijk kortegolf blauw licht, maar
behoudt delen daarvan voor een natuurlijke kleurenperceptie.
• 450 (geel): filtert al het schadelijke kortegolf blauw licht.
• 500 (licht oranje): filtert 95% van al het blauwe licht, maar behoudt een
klein gedeelte daarvan voor nog enige kleurenperceptie.
• 511 (oranje): filtert al het blauwe licht.
• 527 (donker oranje): filtert al het blauwe licht en daarbij gedeeltelijk groen
licht.
Het montuur, gemaakt van duurzame producten, is leverbaar in de kleuren
zwart en hazelnoot. 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.

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

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

Multilens Filterbril
Color

Kleurtemperatuur Extra-informatie Artikelnummer Prijs
€
zwart-montuur
c1
licht-geel
325450
212,00
€
zwart-montuur
450nm
geel
325451
212,00
€
zwart-montuur
500nm
licht-oranje
325452
212,00
€
zwart-montuur
511nm
oranje
325453
212,00
€
zwart-montuur
527nm
oranje-rood
325454
212,00
€
hazelnoot-montuur c1
licht-geel
325490
212,00
€
hazelnoot-montuur 450nm
geel
325491
212,00
€
hazelnoot-montuur 500nm
licht-oranje
325492
212,00
€
hazelnoot-montuur 511nm
oranje
325493
212,00
€
hazelnoot-montuur 527nm
oranje-rood
325494
212,00
Color

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

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

Multilens Filterbril
Multilens filterbril Sun Guard 1 (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 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:
• C1 (lichtgeel): filtert 80% van schadelijk kortegolf blauw licht, maar
behoudt delen daarvan voor een natuurlijke kleurenperceptie.
• 450 (geel): filtert al het schadelijke kortegolf blauw licht.
• 500 (licht oranje): filtert 95% van al het blauwe licht, maar behoudt een
klein gedeelte daarvan voor nog enige kleurenperceptie.
• 511 (oranje): filtert al het blauwe licht.
• 527 (donker oranje): filtert al het blauwe licht en daarbij gedeeltelijk groen
licht.
Het montuur, gemaakt van duurzame producten, is leverbaar in de kleuren
zwart en hazelnoot. 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.

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

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

Multilens Filterbril
Color

Kleurtemperatuur Extra-informatie Artikelnummer Prijs
€
zwart-montuur
c1
licht-geel
325441
148,00
€
zwart-montuur
450nm
geel
325442
148,00
€
zwart-montuur
500nm
licht-oranje
325443
148,00
€
zwart-montuur
511nm
oranje
325444
148,00
€
zwart-montuur
527nm
oranje-rood
325445
148,00
€
hazelnoot-montuur c1
licht-geel
325481
148,00
€
hazelnoot-montuur 450nm
geel
325482
148,00
€
hazelnoot-montuur 500nm
licht-oranje
325483
148,00
€
hazelnoot-montuur 511nm
oranje
325484
148,00
€
hazelnoot-montuur 527nm
oranje-rood
325485
148,00
Color

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

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

Multilens Filterbril
Multilens Biocover overzet 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 overzetbril is verkrijgbaar met diverse kleurenfilters (zie
foto), met elk hun eigen werking:
• C1 (lichtgeel): filtert 80% van schadelijk kortegolf blauw licht, maar
behoudt delen daarvan voor een natuurlijke kleurenperceptie.
• 450 (geel): filtert al het schadelijke kortegolf blauw licht.
• 500 (licht oranje): filtert 95% van al het blauwe licht, maar behoudt een
klein gedeelte daarvan voor nog enige kleurenperceptie.
• 511 (oranje): filtert al het blauwe licht.
• 527 (donker oranje): filtert al het blauwe licht en daarbij gedeeltelijk groen
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. 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.

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

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

Multilens Filterbril
Doorsnede Kleurtemperatuur Extra-informatie Artikelnummer Prijs
small
c1
licht-geel
311121
€192,00
small
450nm
geel
311122
€192,00
small
500nm
licht-oranje
311123
€192,00
small
511nm
oranje
311124
€192,00
small
527nm
oranje-rood
311125
€192,00
medium
c1
licht-geel
312121
€192,00
medium
450nm
geel
312122
€192,00
medium
500nm
licht-oranje
312123
€192,00
medium
511nm
oranje
313124
€192,00
medium
527nm
oranje-rood
312125
€192,00
large
c1
licht-geel
313121
€192,00
large
450nm
geel
313122
€192,00
large
500nm
licht-oranje
313123
€192,00
large
511nm
oranje
€192,00
large
527nm
oranje-rood
313125
€192,00

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

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

Multilens Filterbril
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 overzetbril is verkrijgbaar met diverse kleurenfilters (zie
foto), met elk hun eigen werking:
• C1 (lichtgeel): filtert 80% van schadelijk kortegolf blauw licht, maar
behoudt delen daarvan voor een natuurlijke kleurenperceptie.
• 450 (geel): filtert al het schadelijke kortegolf blauw licht.
• 500 (licht oranje): filtert 95% van al het blauwe licht, maar behoudt een
klein gedeelte daarvan voor nog enige kleurenperceptie.
• 511 (oranje): filtert al het blauwe licht.
• 527 (donker oranje): filtert al het blauwe licht en daarbij gedeeltelijk groen
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. 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.

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

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

Multilens Filterbril
Extra-informatie Color Artikelnummer Prijs
small
50-grijs 311050
€129,00
small
75-grijs 311075
€159,00
small
95-grijs 311095
€159,00
small
pol-1-65 311000
€192,00
small
pol-3-85 311200
€192,00
medium
50-grijs 312050
€129,00
medium
75-grijs 312075
€159,00
medium
95-grijs 312295
€159,00
medium
pol-1-65 312000
€192,00
medium
pol-3-85 312200
€192,00
large
50-grijs 313250
€129,00
large
75-grijs 313075
€159,00
large
95-grijs 313095
€159,00
large
pol-1-65 313000
€192,00
large
pol-3-85 313200
€192,00

Multilens LLR nachtzicht overzetbril
Deze Multilens LLR nachtzicht overzetbril is uitgevoerd met gele glazen. De
glazen zijn uitgevoerd met een antireflexcoating om hinderlijke reflecties zo
veel mogelijk tegen te houden, zonder daarmee het licht te verminderen.
Deze overzetbril is ideaal om de blauwe golflengte in LedLicht te Reduceren
en geschikt voor mensen met nachtmyopie in het verkeer. » Kleur montuur
is zwart, optioneel is de kleur brons leverbaar; » Wordt geleverd inclusief
bescherm-etui, schoonmaakdoekje en anti-slipcomfort oortips.
Extra-informatie Artikelnummer Prijs
small
329003
€205,00
medium
329000
€205,00
large
329006
€205,00

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

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

Multilens Filterbril
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 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:
• C1 (lichtgeel): filtert 80% van schadelijk kortegolf blauw licht, maar
behoudt delen daarvan voor een natuurlijke kleurenperceptie.
• 450 (geel): filtert al het schadelijke kortegolf blauw licht.
• 500 (licht oranje): filtert 95% van al het blauwe licht, maar behoudt een
klein gedeelte daarvan voor nog enige kleurenperceptie.
• 511 (oranje): filtert al het blauwe licht.
• 527 (donker oranje): filtert al het blauwe licht en daarbij gedeeltelijk groen
licht.
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.
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.

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

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

Multilens Filterbril
Doorsnede Kleurtemperatuur Extra-informatie Artikelnummer Prijs
small
c1
licht-geel
311131
€133,00
small
450nm
geel
311132
€133,00
small
511nm
oranje
311134
€133,00
small
500nm
licht-oranje
311133
€133,00
small
527nm
oranje-rood
311135
€133,00
medium
c1
licht-geel
312131
€133,00
medium
450nm
geel
312132
€133,00
medium
500nm
licht-oranje
312133
€133,00
medium
511nm
oranje
312134
€133,00
medium
527nm
oranje-rood
312135
€133,00
large
c1
licht-geel
313131
€133,00
large
450nm
geel
313132
€133,00
large
500nm
licht-oranje
313133
€133,00
large
511nm
oranje
313134
€133,00
large
527nm
oranje-rood
313135
€133,00

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

