
PRODUKTIONSKEDJA OCH INFORMATION

Vår progressiva produkt portfolio består av 100% BAKSIDA FREE FORM glas med
kvalitet i världklass till ett MYCKET konkurrerande lågt pris.
Våra allra bästa progressiva glas INSIGNIA och ICON NOTE kan jämföras 
kvalitetsmässigt med samtliga toppleverantörers bästa och dyraste progresiva 
glas runt om i världen såsom HOYA, ESSILOR, RODENSTOCK, CARL ZEISS, 
SHAMIR OSV.

EUROPEISK KVALITET

Vi erbjuder progressiva kvalitetsglas tillverkade hos oss där produkt och teknik 
kommer från Europa, allt för att säkerställa högsta kvalitet till kund.
Vårt hetaste progressiva glas INSIGNIAINSIGNIAINSIGNIAINSIGNIA är ett skräddarsytt alternativ till kunden 
som passar för alla ändamål. Perfekt till den som vill ha det absolut ledande och 
personliga glaset. INSIGNIAINSIGNIAINSIGNIAINSIGNIA är ett glas med kompenserade styrkor så kallat, 
Compensated RX. Med fokus på hur den visuella upplevelsen för hyperopi, 
myopi och presbyopi patienter skiljer sig åt på grund av styrkor har INSIGNIA INSIGNIA INSIGNIA INSIGNIA 
tagits fram. Då patienter med Hyperopi/Myopi upplever synfältet i olika storlek 
ger det ett falskt intryck av den faktiska storleken på objekt i fältet. Genom att 
förbättra det visuella synfältet till vad patienten faktiskt ser för alla patienter 
oavsätt styrkor eller val av båge tillhandahåller INSIGNIA INSIGNIA INSIGNIA INSIGNIA en mycket bra lösning. 
Glaset kan beställas i många olika tillbehör såsom Polarized (Nupolar), 
Transitions VII, Transitions XTRA ACTIVE, Trivex & NXT (index 1.53), 
(Polycarbonate index 1.59).

Nästintill kommer det progressiva glaset    ICON NOTE.ICON NOTE.ICON NOTE.ICON NOTE. Speciellt utveklat för den 
kunden som lever en modern livsstil med mycket tablets, smart phones Osv.
Med jämförelse av progressiva standardglas erbjuder ICON NOTE ICON NOTE ICON NOTE ICON NOTE uppemot 22% 
bredare läsdel med full addition, och upptill 21% bredare mellanzon.
Därav levererar glaset extra visuell komfort för handhållna enheter fortfarande 
som visuell klarhet erhålls för dagens alla aktiviteter. ICON NOTE ICON NOTE ICON NOTE ICON NOTE har inte 
kompenserade styrkor.



Glaset kan beställas i många olika tillbehör såsom Polarized (Nupolar), 
Transitions VII, Transitions XTRA ACTIVE, Trivex & NXT (index 1.53), 
(Polycarbonate index 1.59).  

BIFOKAL UTAN LINJEBIFOKAL UTAN LINJEBIFOKAL UTAN LINJEBIFOKAL UTAN LINJE
Vårat 100% FREE FORM BACKSIDE Bifokala glas Bi-Flexx har inga linjer på glaset 
och ser ut som ett vanligt progressivt glas eller singel vision glas. Glaset har 
bredare synfält och kan beställas i många olika tillbehör såsom Polarized 
(Nupolar), Transitions VII, Transitions XTRA ACTIVE, Trivex & NXT (index 1.53), 
(Polycarbonate index 1.59) och index upp till 1.74 med mera. 

KONVENTIONELLA GLASKONVENTIONELLA GLASKONVENTIONELLA GLASKONVENTIONELLA GLAS
Bortsett från det progressiva sortimentet så erbjuder vi vanliga konventionella 
bifokala glas såsom curve top, flat top 28, 35mm, Singel vision RX Sfäriska och 
Asfäriska glas, Singel vision RX FREE FORM glas, och singel vision Stock glas.

MATERIALMATERIALMATERIALMATERIAL
Vi har fotokromatiska (Transitions) glas vanliga och extra känsliga som blir 
mörka i bilen kallade ”XTRA ACTIVE, polariserade glas (NU POLAR) och 
produkter såsom NXT glas index 1.53 (TRIVEX) material och (POLYCARBONATE) 
1.59 material, (NXT POLAR VARIA en kombination mellan fotokromatiska och 
polariserade glas, Drive wear osv.

YTBEHANDLINGAR 2 YTBEHANDLINGAR 2 YTBEHANDLINGAR 2 YTBEHANDLINGAR 2         ÅÅÅÅ        RS GARANTIRS GARANTIRS GARANTIRS GARANTI
Våra ytbehandlingar HMX- EMI, ICE och ANTI BLUEANTI BLUEANTI BLUEANTI BLUE erbjuder ett mycket bra 
repskydd, antireflex skydd, anti statiskt skydd med super hydrofoba och 
oleofoba egenskaper mm.
Ytbehandlingen ICE är en färglös premium ytbehandling utan färgade reflexer. 
ANTI BLUE blockerar mycket av det farliga blåa ljuset som utstrålas av datorer 
och andra enheter med bildskärm.


