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DESIGN LOEPEN

Sieraadloep Multilens VisioMio

Eschenbach sieraadloep

De sieraadloep Multilens VisioMio is hulpmiddel en
accessoire in één. Deze hippe hangers zijn in 24
verschillende varianten te verkrijgen. Of u nu houdt van
strak en modern of van levendig en kleurrijk, voor elke
smaak is er wel een ontwerp beschikbaar. Vrijwel alle
hangers hebben een zilveren achterzijde; alleen de
varianten Leo, Red, Dark en Large Owl hebben een
gouden achterzijde.

Deze Eschenbach sieraadloep kunt u als ketting
dragen. Zo heeft u altijd een onopvallend vergrootglas
binnen handbereik. De lens is gemaakt van
mineraalglas, waardoor de loep een zuivere weergave
heeft en niet krasgevoelig is.

Elke hanger is ook weer te combineren met
een koord naar keuze. Deze koorden zijn in 5 kleuren
beschikbaar: naturel, rood, blauw, bruin en zwart. Op
deze manier kunt u uw eigen, unieke sieraadloep
samenstellen die zowel in letterlijke als in figuurlijke
zin een lust voor het oog is.
Specificaties:
» In 24 verschillende ontwerpen verkrijgbaar;
» Koord om de loephanger aan te hangen in 5 kleuren
beschikbaar: naturel, rood, blauw, bruin en zwart;
» Vergroting: 2.5x (10 dioptrie);
» Afmeting loephanger: 8,2 x 5 cm;
» Diameter lens: 3 cm;
» Lengte van het koord: maximaal 42 centimeter;
» Wordt geleverd in een klein fluwelen etuitje.

» De lichtmetalen vatting is glanzend veredeld;
» In vergulde of verchroomde uitvoering leverbaar;
» Lengte van ketting: ca. 80 cm.

Producteigenschappen
Extra

Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Doorsnede

21361

3.5

10

40

verguld

€90,00

21362

3.5

10

40

zilver

€68,00

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

Informatie

Prijs
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Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

D01099

Animals

D01005
D01090

Extra

Doorsnede

Vergrotingsfactor

Dioptrie

Prijs

zilver

30 mm

2.5x

10

€39,00

Splash

zilver

30 mm

2.5x

10

€39,00

Lion

zilver

30 mm

2.5x

10

€39,00

D01007

Tornado

zilver

30 mm

2.5x

10

€39,00

D01084

Jungle

zilver

30 mm

2.5x

10

€39,00

Informatie

To see all Variations click here

Eschenbach Art of Optics Dolfijn

Eschenbach Art of Optics
Nijlpaard

Nu van €145,- voor €95,Deze mooie designloep van Eschenbach Art of Optics
Dolfijn is prachtig vormgegeven en zodoende echt een
blikvanger op uw bureau. Ook erg leuk als luxe
geschenk voor familie, vrienden of zakenrelaties. Het
model is ontworpen door Georg Martins. Wij leveren
hem in een luxe geschenkverpakking. Deze dolfijnloep
is vergelijkbaar met een handloep.

Nu van €110,- voor €85,Deze mooie designloep van Eschenbach Art of Optics
Nijlpaard is prachtig vormgegeven en zodoende echt
een blikvanger op uw bureau. Ook erg leuk als luxe
geschenk voor familie, vrienden of zakenrelaties. Het
model is ontworpen door Georg Martins. Wij leveren
hem in een luxe geschenkverpakking. Deze
nijlpaardloep is vergelijkbaar met een visoletloep.

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89
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Producteigenschappen

Producteigenschappen

Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Prijs

Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Prijs

14601

2

4

€95,00

14602

2

4

€85,00

Eschenbach Art of Optics
Schildpad
Nu van €135,- voor €95,Deze mooie designloep van Eschenbach Art of Optics
Schildpad is prachtig vormgegeven en zodoende echt
een blikvanger op uw bureau. Ook erg leuk als luxe
geschenk voor familie, vrienden of zakenrelaties. Het
model is ontworpen door Georg Martins. Wij leveren
hem in een luxe geschenkverpakking. Deze
schildpadloep is vergelijkbaar met een standloep.

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89
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Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Prijs

14603

1.2

2.5

€95,00

Bel voor persoonlijk advies direct (0182) 52 58 89

