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Uw complete gids voor beter zien
Wij helpen u bij het kiezen van een nieuwe bril.

Vandaag de dag dragen ongeveer 200 miljoen mensen brillenglazen van Carl Zeiss Vision. 9900 werknemers in meer dan 30 landen
werken elke dag samen voor het doel "beter zien" en zijn niet alleen betrokken bij het ontwikkelen van precisie-brillenglazen van hoge
kwaliteit, maar ook bij het ontwikkelen van meetapparatuur en diagnosehulpmiddelen. Op het gebied van optica is Carl Zeiss een van
de wereldleiders. Wij willen graag dat ook u van deze expertise gebruik kunt maken.
Wat bieden wij u aan met BETER ZIEN?
Een oog is net zo individueel als de menselijke vingerafdruk en geen ander zintuiglijk orgaan maakt het mogelijk om onze omgeving zo intensief waar te
nemen en te ervaren. Daarom is het voor ons extreem belangrijk om rekening te houden met deze individualiteit, zowel bij adviesgesprekken en diagnose
als bij de productie van ZEISS brillenglazen.
Met BETER ZIEN bieden wij u een naslagwerk aan dat al uw vragen beantwoordt over visuele oplossingen, brillenglazen en het menselijk
gezichtsvermogen. Tegelijkertijd geven wij u een kijkje achter de schermen van Carl Zeiss Vision. Wij laten u zien welke soorten ZEISS precisie-brillenglazen
en visuele oplossingen wij kunnen aanbieden. Wij nodigen u eveneens uit om vragen te stellen en ons over uw ervaringen te vertellen.

De belangrijkste onderwerpen in BETER ZIEN in een oogopslag

Kom meer te weten over veraf- en leesbrillen

Multifocale brillenglazen: alles wat u dient te weten

Wist u dat experts 'normale' brillen vertebrillen noemen? Samen met

Het vervaardigen van multifocale brillenglazen is altijd al iets bijzonders

leesbrillen zijn het de meest veelvoorkomende instrumenten om het zicht van

geweest. Multifocale brillenglazen zorgen voor een vloeiend, helder zicht van

dragers te verbeteren. Maar wat maakt deze enkelvoudige brillen zo

dichtbij tot veraf in één brillenglas - zonder verspringing of overgang in het

bijzonder – en wat maakt een goede bril nou zo goed?

beeld.

Meer informatie

Meer informatie

Beter zien en meer comfort op
het werk met een computerbril.

Watersporten, wintersport of
gold: een kijkje naar sportbrillen

Brillen voor kinderen: Kinderen
bij de opticien

Een computerbril kan meer visueel comfort

Uw opticien zal u helpen bij de keuze voor een

Zo herkent u slecht zien bij uw kind - Maak van

bieden, niet alleen tijdens het computerwerk,
maar ook op andere werkplekken of bij
vrijetijdsactiviteiten die veel concentratie
vereisen.

bepaalde soort sportbril. Hierbij wordt rekening
gehouden met uw levensstijl.

het controleren van het gezichtsvermogen van
uw kind een leuk spelletje.

Meer informatie

Meer informatie

Meer informatie

Een zonnebril: meer dan alleen bescherming tegen de
zon voor uw ogen.

Bij de opticien: wat de opticien voor u kiest is een
kwestie van vertrouwen!

Een zonnebril is een zeer bijzondere modieuze accessoire. Een zonnebril biedt
bescherming tegen schittering en uv-stralen en is bovendien een modieuze
accessoire. Kortom, een echte all-rounder.

Het werk van de opticien is net als dat van de dokter een kwestie van
vertrouwen. Wij van ZEISS willen u hier bij BETER ZIEN graag enkele tips
geven over hoe u zich kunt voorbereiden op uw bezoek aan de opticien en
hoe u kunt garanderen dat u goed wordt geadviseerd.

Meer informatie

Alles over brillenglascoatings
Whether it is a hard coating to protect against
scratches or a high-quality anti-reﬂective
coating that reduces irritating reﬂections, lens
coatings can do a lot to improve your visual
comfort.

Meer informatie

Het schoonmaken van uw bril
gemakkelijk gemaakt
Van een grondige schoonmaakbeurt van een
brillenglas thuis tot een snelle poetsbeurt
onderweg, met of zonder brillendoekjes hier
vindt u een samenvatting die u aangeboden
wordt door BETER ZIEN.

Contactlenzen
Read on to ﬁnd out everything you need to
know about contact lenses and how you can
get optimum vision without wearing glasses.

Meer informatie

Meer informatie

Mijn Kijkproﬁel
Bepaal nu uw persoonlijke kijkbehoeftes en vind
een brillenglasoplossing die bij u past.
Controleer nu uw Kijkprofiel!

Meer informatie

Vind een ZEISS opticien bij u in de buurt
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