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Brillenglazen van ZEISS
Producten-portfolio

Het ZEISS productportfolio biedt een breed scala aan oplossingen op het gebied van brillenglazen. Wat ook het zichtprobleem van de klant is, in het
ZEISS portfolio vindt hij gegarandeerd het gewenste product. Dunne of lichte brillenglazen, correctie voor speciale afstanden, speciale ﬁlters of
behandelingen voor een beter zicht met meer comfort: ZEISS heeft altijd een oplossing op maat.

ZEISS brillenglazen met
UVProtect Technology
Volledige UV-bescherming in
heldere brillenglazen.
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Unifocale Brillenglazen

Multifocale Brillenglazen

Oﬃcelens Brillenglazen

Unifocale brillenglazen zijn brillenglazen met
slechts één dioptrische sterkte die
voornamelijk worden gebruikt voor
enkelvoudige brillen zoals leesbrillen.

Dankzij multifocale brillenglazen kunnen
mensen met presbyopie op alle afstanden
weer helder zien. Van veraf tot dichtbij wordt
het brillenglas steeds sterker.

Oﬃcelens brillenglazen zorgen dichtbij en op
middellange afstand voor een ontspannen en
helder zicht en zijn speciaal ontworpen voor
gebruik op kantoor.

f Meer

f Meer

f Meer

Digital Lenses

DriveSafe Lenses

ZEISS EnergizeMe Brillenglazen

Mobiele digitale apparaten veroveren in
razend tempo de hele wereld en leiden tot
nieuwe uitdagingen voor het menselijk oog.

Met DriveSafe Brillenglazen introduceert ZEISS
een nieuwe productcategorie brillenglazen
voor dagelijks gebruik. Het is speciﬁek
ontworpen om te voldoen aan de behoeften

De eerste brillenglazen ontworpen om je ogen
te verfrissen wanneer de contactlenzen uit zijn.

qua zicht van mensen die zich in het verkeer
veiliger en comfortabeler willen voelen met
hun dagelijkse brillenglazen.
f Meer
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Sportbrillenglazen

ZEISS
precisiebrillenglazen
met i.Scription®
technologie

Multifocale
Brillenglazen

Speciale Brillenglazen

Sportbrillenglazen bieden de
optimale optische correctie voor
alle gebogen monturen en maken
abberraties verleden tijd.

Een geoptimaliseerde individuele
brillenglas oplossing met
i.Scription-technologie voor
levendigere kleuren, een hoger
contrast en een beter nachtzicht.

Dankzij multifocale brillenglazen
kunnen mensen met presbyopie
op twee of drie afstanden beter
zien, meestal lange afstand,
middellange afstand en nabij.

ZEISS produceert speciale
brillenglazen voor dragers van
een bril met een sterke
oogafwijking. Voor mensen met
hoge myopie, hyperopie of
afakie.
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Gerelateerde producten

ZEISS VISUSTORE
Ontdek de gemakkelijkste manier om
brillenglazen te bestellen.

Coatings van ZEISS
Hoogwaardige brillenglazen vereisen
een hoogstaande behandeling.

Meer informatie

Meer informatie

ZEISS is een van 's werelds toonaangevende
fabrikanten van brillenglazen- en staat garant
voor het meest optimale visuele comfort.
ZEISS ontwikkelt en produceert brillenglazen,
instrumenten en meetsystemen, maar biedt
ook verschillende diensten aan die
normbepalend zijn in de optiekwereld.

Zonnebrilglazen en ﬁlterglazen
Productportfolio

Meer informatie

Neem contact op met ons om uw
succes te beginnen
ZEISS Customer Care Center
 +31 (0)76 30 35 444
h E-mail
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Zicht inzichtelijk gemaakt

Brillen voor veraf en Leesbrillen

Mijn Kijkprofiel

Instrumenten +Technologieën

Gezondheid + Bescherming

Multifocale brillenglazen

Online oogtest

ZEISS Brillenglazen

Lifestyle + Mode

Zonnebrillen

Rijden + Mobiliteit

Werkbrillen

Sport + Vrije tijd

Sportbrillen

Werkleven

Brillen voor kinderen

ZEISS Producten voor het reinigen van
brillenglazen

Brillenglascoatingen
Brillenglazen schoonmaken
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