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KESTENBAUM LOEPBRILLEN

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
leverbaar. Een verbeterd alternatief is de Kestenbaum
loepbril.

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 een nette uitstraling te waarborgen;
» Levering inclusief brillenetui.

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

Producteigenschappen
Extra

Artikelnummer

Dioptrie

Prijs

Artikelnummer

Dioptrie

IV80200

3

€145,75

IV80222

16

Rechts OD

€145,75

IV80223

16

Links OS

€145,75
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Extra

Artikelnummer

Dioptrie

IV80224

20

Rechts OD

€145,75

IV80225

20

Links OS

€145,75

Kestenbaum loepbril
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
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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
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

41221

4

12

€330,00
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