Complete bril inclusief
montuur voorzien van
Hoyalux iD WorkStyle V+
ontspiegelde brillenglazen
vanaf : € 300,-

Harry Bergman Optiek
Dorpstraat 49
1901 EJ Castricum
Tel: 0251 - 652075
Maandag gesloten
Dinsdag
9:30 – 17:30
Woensdag 9:30 – 17:30
Donderdag gesloten
Vrijdag
9:30 – 17:30
Zaterdag 9:30 – 16:00
Zondag
gesloten

Hoyalux iD WorkStyle V+ is een geavanceerd
indoor brillenglas voor kantoorwerk of precisietaken, met optimaal diepte en breedte zicht op
nabij- en tussenafstand.
Er zijn drie ontwerpvarianten, elk afgestemd op een specifieke kijkafstand.
Close biedt het breedste gezichtsveld nabij
met dieptezicht tot circa 1 meter. Comfortabel bij hobby’s en beroepen die een hoge
mate van concentratie en perfectie nabij
vergen. Ideaal bij bijvoorbeeld intensief
lezen, voor technici of goudsmeden.
Screen biedt een scherp diepte- en breedte
zicht van nabij tot circa 2 meter met vloeiende overgangen tussen de gezichtsvelden.
Ideaal bij bijvoorbeeld beeldschermwerk of
kaarten, voor laboranten, gamers, medische
beroepen, tandartsen of kunstenaars.
Space biedt een scherp en comfortabel zicht
op het beeldscherm met de mogelijkheid van
scherp vertezicht tot op een grote afstand
van circa 6 meter. Ideaal bij bijvoorbeeld kantoorwerk, bij vergaderingen en presentaties.
Hoya Bluecontrol is een coating die het blauwe licht dat door
beeldschermen wordt uitgestraald neutraliseert, waardoor
Naam consument:
overbelasting van de ogen wordt voorkomen.
Aanschaf Hoyalux iD multifocaal:
■ iD MyStylevoordelen
V+ ■ iD LifeStyle
V+ X-Act
■ iD LifeStyle
Bijkomende
zijn een
vermindering
van V+
lichtschittering en een scherper contrast.
Aanschaf datum Hoyalux iD multifocaal:
Hierdoor blijven niet alleen de ogen in een betere conditie,
het kijken comfortabeler en krijgen kleuren een
Geldigheid waardebon (tot 1 maar
maandwordt
na aanschaf):
natuurlijker karakter.
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Het aanbod is geldig ingeval van overeenkomstige sterktes voor beide paar glazen. Consumenten hebben

één maand na aankoop de tijd om gebruik te maken van dit aanbod. Het aanbod is niet geldig op eerder
gedane aankopen en icm andere acties. Waardebonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.

Opticien:

