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Standloepen

Schweizer ERGO-Lux houder
Schweizer ERGO-Lux houder, speciaal ontworpen voor Schweizer ERGOlux MP mobiel en i mobiel handloepen. Deze houder transformeert uw
handloep in een standloep, zonder dat dit ten koste gaat van de
beeldkwaliteit. U kunt deze houder ook gemakkelijk verplaatsen op het
leesobject. Hij is geschikt voor zowel links- als rechtshandigen. Door het
open ontwerp kunt u de houder bovendien in verschillende posities
plaatsen. Daardoor is hij ideaal in gebruik voor werk waarbij u beide
handen nodig heeft. De houder heeft een mat zwart, getextureerd
oppervlak, waarmee u optimale grip heeft. De Schweizer ERGO-Lux
houder is verkrijgbaar in 12 verschillende afmetingen, elk geschikt voor
een speciﬁeke Schweizer ERGO-lux MP mobiel of i mobiel handloep.
Deze houder is geschikt voor een selectie van de volgende handloepen:
• Schweizer ERGO-Lux MP mobiel rond
• Schweizer ERGO-Lux MP mobiel rechthoekig
• Schweizer ERGO-Lux i mobiel rond
• Schweizer ERGO-Lux i mobiel rechthoekig
Speciﬁcaties: » Leverbaar in 12 verschillende afmetingen voor
Schweizer ERGO-Lux MP mobiel of i mobiel handloepen; » Geschikt voor
zowel links- als rechtshandigen; » Met getextureerd oppervlak voor
stabiele grip.
Extra-informatie
geschikt-voor-6-d-afmeting-100-mm
geschikt-voor-8-d-afmeting-100-x-75-mm
geschikt-voor-8-d-doorsnede-85-mm
geschikt-voor-10-d-afmeting-75-x-50-mm
geschikt-voor-12-d-doorsnede-35-en-70-mm
geschikt-voor-16-d-doorsnede-35-en-60-mm
geschikt-voor-20-d-doorsnede-55-mm
geschikt-voor-24-d-doorsnede-55-mm
geschikt-voor-28-d-doorsnede-35-mm
geschikt-voor-39-d-doorsnede-35-mm
geschikt-voor-48-d-doorsnede-35-mm
geschikt-voor-56-d-doorsnede-35-mm

Artikelnummer
160062
160082
160092
160102
160122
160162
160202
160242
160282
160392
160482
160562

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

Prijs
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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Standloepen

Coil standloep Clear View
Deze Coil standloep Clear View is geheel kantelbaar, voor optimaal
zicht. De bladzijdenloep heeft een lens met een vergrotingsfactor van
1.7x en een afmeting van 14 bij 10 cm.

Vergroting
1-7x

Extra-informatie
afmeting-14-x-10-cm

Artikelnummer
5855

Prijs
€

Schweizer lichtloep Twin-Lux (batterij)
Deze vernieuwde Schweizer lichtloep Twin-Lux heeft een uniek breed
en groot beeldoverzicht door middel van twee rechthoekige lenzen
onder elkaar. De SMD-ledverlichting zorgt voor een heldere, homogene
verlichting en een hoog contrast waardoor u gemakkelijk kunt lezen. De
lichtloep heeft een schuine lens voor een comfortabele leeshouding en
een goede kijkhoek. Dankzij de kijkhoek en de verlichting in twee
mogelijke helderheidsniveaus geeft de loep veel rust, waardoor u langer
kunt lezen. De lichtloep verbruikt weinig energie en heeft zodoende een
lange batterijduur. Klik hier voor de Schweizer lichtloep Twin-Lux met
netaansluiting. Speciﬁcaties: » In drie verschillende
kleurtemperaturen leverbaar: 2700 K (warm geel), 4500 K (warm wit)
en 6500 K (helder wit). » Levering inclusief 3 stuks AA batterijen.
Vergroting Dioptrie Doorsnede Kleurtemperatuur Artikelnummer Prijs
4-4
14
100-x-50
2700-k
917222
€
4-4
14
100-x-50
4500-k
917242
€
4-4
14
100-x-50
6500-k
917262
€

LHP 26 standloep
De LHP 26 standloep is een compacte en daardoor eﬃciënt te
gebruiken loep. De diameter van de lens is 44 x 88 mm. De afstand van
de lens tot de ondergrond bedraagt ongeveer 3 cm. De loep vergroot
4.25x (13 dioptrie). Wij leveren hem met een zwarte beschermetui.
Deze standloep heeft geen verlichting.
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Standloepen
Kleur
white

Dioptrie
13

Vergroting
4-25x

Artikelnummer
8010

Prijs
€

Eschenbach case voor standlichtloep
Scribolux
Eschenbach case voor standlichtloep Scribolux. Deze case van hard
foam biedt de juiste bescherming voor de Scribolux standlichtloep. In
deze case kan de loep veilig opgeborgen worden wanneer hij niet in
gebruik is of wanneer u hem mee wilt nemen op reis. Speciﬁcaties: »
Afmetingen (L x B x H): 10,2 x 12,7 x 12,7 cm.
Kleur
black

Artikelnummer
15651209

Prijs
€

LHP hand- en standloep La Style
LHP hand- en standloep La Style met uitklapbare voet / standaard.
Hierdoor is de loep erg compact en is zowel als handloep en standloep
te gebruiken. De loep vergroot 3.75x (11.5 dioptrie) en heeft een
kunststof lens. Wij leveren de loep inclusief een stevige zwarte
kunststof opbergcassette.
Kleur
white

Dioptrie
11-5

Vergroting
3-75

Artikelnummer
8014

Prijs
€

Coil standloep (kantelbaar)
Met deze Coil standloep (kantelbaar) heeft u de handen vrij om te
kunnen schrijven of iets te kunnen bekijken. De loep is kantelbaar, wat
goed is voor een ergonomisch gebruik. Ook kunt u de loep eenvoudig
over het te lezen gedeelte verschuiven. De lensafstand met ondergrond
is 6 cm. Deze standloep heeft geen verlichting.
Vergroting
3
4

Dioptrie
8
12

Doorsnede
80
80

Artikelnummer
5213
5214

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

Prijs
€
€
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Daylight medicijnloep
Deze Daylight medicijnloep is perfect voor het lezen van kleine letters
op uw medicijnﬂesjes. U kunt de loep vastklemmen om standaard
medicijnﬂesjes en kleine voorwerpen. Deze medicijnenloep is voorzien
van Daylight ledverlichting, waardoor u minder vermoeide ogen en een
beter contrast krijgt. Ook is deze medicijnloep klein en licht van
gewicht, dus discreet en eenvoudig mee te nemen. » Levering inclusief
batterijen 3x SR41 (AG3).
Vergroting
3-4

Dioptrie
9-5

Doorsnede
50-x-34

Artikelnummer
D95072

Prijs
€

Eschenbach standlichtloep Scribolux
Deze Eschenbach standlichtloep Scribolux is gemaakt van kunststof.
Deze standlichtloep heeft ruimte (7,5 cm) onder de lens om te schrijven
en is daardoor zeer gemakkelijk voor bijvoorbeeld het maken van
puzzels. Groot voordeel is bovendien dat u twee handen vrij heeft. De
SMD-ledverlichting zorgt voor een zowel helder als schaduwvrij en
gelijkmatig licht. Speciﬁcaties: » Levering inclusief 3 AA-batterijen; »
Bijpassende case leverbaar.
Vergroting
2-8

Dioptrie
7-2

Doorsnede
100-x-75

Artikelnummer
15651

Prijs
€

Eschenbach standloepen
Deze sterk vergrotende Eschenbach standloepen hebben een asferische
PXM lichtgewicht lens. De standloepen hebben bovendien een open
standaard voor het werken onder de lens. Vanwege de glasheldere
standaard is een goede belichting van alle kanten mogelijk. Deze
Eschenbach standloepen zijn van topkwaliteit en leverbaar in diverse
vergrotingen.
Vergroting
6
10

Dioptrie
23
38

Doorsnede
50
35

Artikelnummer
2626
2628

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

Prijs
€
€
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Coil standloep
Met deze Coil standloep heeft u de handen vrij om te kunnen schrijven
of iets te kunnen bekijken. Deze loep is niet kantelbaar en heeft geen
verlichting. U kunt de loep eenvoudig over het te lezen gedeelte
verschuiven.
Vergroting
6
8
10
12
15
20

Dioptrie
20
28
36
44
56
76

Doorsnede
50
44
36
34
29
26

Artikelnummer
4206
4208
4210
4212
4215
4220

Prijs
€
€
€
€
€
€

Schweizer lichtloep Twin-Lux
(netaansluiting)
Deze Schweizer lichtloep Twin-Lux heeft een uniek breed en groot
beeldoverzicht vanwege de twee rechthoekige lenzen onder elkaar. De
SMD-ledverlichting zorgt voor een heldere, homogene verlichting en
bovendien voor een hoog contrast. De loep heeft een schuine lens voor
een comfortabele leeshouding en biedt ook een goede kijkhoek. Klik
hier voor de vernieuwde versie van de Schweizer lichtloep Twin-Lux in
batterij-uitvoering. Speciﬁcaties: » Stroomvoorziening: netaansluiting;
» Leverbaar in twee verschillende kleurtemperaturen: 4500 K (warm
wit) en 6500 K (helder wit).
Vergroting Dioptrie Doorsnede Kleurtemperatuur Artikelnummer Prijs
4-4
14
100-x-50
4500k
916042
€
4-4
14
100-x-50
6500k
916062
€
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Eschenbach Combi Plus handloepen
Deze Eschenbach Combi Plus handloepen hebben een draaibaar
handvat en een uitklapbare voet. Hierdoor is de loep erg compact en
als handloep en standloep te gebruiken. De loep is geschikt om
bijvoorbeeld onder te lezen, schrijven en te knutselen. De lens is van
hoogwaardig kunststof met Ceratec antikrascoating en heeft als
standloep een comfortabele schuine inkijk. » Vergroting: 2.8x of 3.5x; »
Kleur: zwart / wit; » Levering inclusief etui.
Vergroting
2-8
2-8
3-5

Dioptrie
6-3
7
10

Doorsnede
100-x-50
100-x-75
75-x-50

Artikelnummer
2031
2032
2034

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

Prijs
€
€
€

