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ZEISS Zonnebrilglazen en ﬁlterglazen
Productportfolio

ZEISS staat op het gebied van gekleurde brillenglazen bekend om zijn nauwkeurig afgestemde
assortiment van kleuren en technologieën die in hoogwaardige producten worden verwerkt.
Het assortiment functionele kleuren van ZEISS is geschikt voor speciale buitentoepassingen en biedt
optimale bescherming tegen zonlicht en een versterkt visueel contrast.
Voorkomen is beter dan genezen
Bij overvloedige blootstelling aan UV-licht hebben de ogen behoefte aan eﬀectieve bescherming om
aandoeningen zoals bindvliesontsteking of sneeuwblindheid te voorkomen. In grote steden neemt
de UV-straling door de smog of uitlaatgassen weliswaar af, maar door sterke weerkaatsing van het
licht op heldere zandstranden of op het water neemt deze juist toe. Ook op grote hoogte wordt u
aan meer UV-straling blootgesteld en als er bovendien verse sneeuw ligt, wordt tot zeker 80% van
de UV-straling weerkaatst.
Alle ZEISS zonneglazen bieden dus betrouwbare bescherming tegen UV-straling.
Een zonnebril beschermt de ogen niet alleen tegen UV-straling, maar ook tegen schittering.
Schittering vermindert de helderheid waarmee we zien en kan zelfs tot oogirritaties en hoofdpijn
leiden. Daarnaast kan een aanzienlijke toename in contrast worden bereikt als, zoals bij de
f Skylet® zonnebrilglazen
van ZEISS, het blauwe gedeelte in het licht sterker wordt geabsorbeerd. Dit heeft een comfortabel,
helder zicht met geweldig contrast tot gevolg.
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Meekleurende Brillenglazen

Slimme Zonnebrilglazen

De meekleurende brillenglazen die snel reageren op veranderende
lichtomstandigheden.
f Meer

Slimme zonneglazen van ZEISS die zich aan veranderend licht aanpassen.
f Meer

Kleuren Brillenglas

Gepolariseerde Brillenglazen

Sport-brillenglazen

...gekleurde brillenglazen zijn niet alleen
trendy, ze moeten de ogen vooral tegen UVstraling en schittering beschermen.
f Meer

Gepolariseerde brillenglazen bieden de
perfecte oplossing voor automobilisten,
watersportliefhebbers en skiërs.
f Meer

Sportieve brillenglazen voor sportieve
monturen bieden een helder zicht en
bescherming tegen stof vanaf de neus tot de
slapen.
f Meer

Gerelateerde producten

Brillenglazen van ZEISS
Producten-portfolio

Meer informatie

ZEISS is een van 's werelds toonaangevende

ZEISS brillenglazen met
UVProtect Technology
Volledige UV-bescherming in heldere
brillenglazen.
Meer informatie

Coatings van ZEISS
Hoogwaardige brillenglazen vereisen
een hoogstaande behandeling.

Meer informatie

Neem contact op met ons om uw

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.

succes te beginnen
ZEISS Customer Care Center
 +31 (0)76 30 35 444
h E-mail
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Services

Voor oogzorgprofessionals

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
Bij de opticien
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