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MINERALNE LEĆE

Hard sloj (HC)

•       Tvrdi sloj Hard nanosi se na obje strane leće
•       Štiti od grebanja
•       Produžuje trajnost leće
•       Neophodan postupak i služi kao temelj za sve Antirefleksne slojeve na Organskim materijalima
•       Za sve Organske materijale i indexe ,Trivex,Polycarbonat kao i za sve Fotokromatske i polarizirane leće

 

 

Antirefleksni sloj (AR)
Antire�ektirajući ili Antire�exni sloj je naneseni sloj na površinu optičke leće kako bi smanjio sve re�eksije. Tako poboljšava sliku jer se preko 
leće prenosi više svjetlosti.

Antirefleksni sloj
•     Krajnja površinska obrada u procesu proizvodnje oftalmološke leće. Preporuča se za sve oftalmološke leće kako organske tako i mineralne. 
      Neophodan tretman za oftalmološke leće visokog indexa.

 

ANTIREFLEXNI SLOJ UKLJUČUJE:
•  Ljepljivi sloj – djeluje kao temelj za druge slojeve i osigurava 

njihovo vezanje za leću 

•  Antireflexni sloj – maximalno sprečava refleksiju i odsjaj na 
prednjoj i stražnjoj strani leće  

 

•

 

Super Hydro sloj – trenutno najviši stupanj hidrofobnog sloja, 
kombinira jaka hidrofobna i oleofobna obilježja uključujući idealnu 
zaštitu od vlage i ulja.

 

 
 

•  Dio Super Hydro sloja je EMI nanosloj – pomaže u uklanjanju 
neželjenih elektromagnetskih zraka od uređaja kao što su monitori 
računala te se i preporuča svima koji rade uz monitore PC , jer ima 
snažne antistatičke kvalitete.

 

 
 

Superhidrofobni sloj

EMI Nano sloj

Antirefleksni sloj

Ljepljivi sloj

HC tvrdi sloj
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MINERALNE LEĆE

Svakodnevno prilagodive leće 
Transtions leće u zatvorenom prostoru djeluju kao i sve druge prozirne leće. Na otvorenom potamnjuju i rade više, konstantno �ltriraju svijetlost, 
umanjuju blještavilo, smanjuju umor očiju i poboljšavaju vid.

Transitions ®  Signature VII Transitions ®  
XTRActive

Transitions ®  
Vantage

Svakodnevne leće sa optimalnom 
ravnotežom između unutarnje 

jasnoće i vanjske tame. 
Brzina posvijetljenja.

Najtamnije svakodnevne leće. Svakodnevne leće sa 
promijenjivom polarizacijom 

za jasniji i oštriji vid.

 

Svakodnevna upotreba

Prozirno u zatvorenom prostoru

Udobnost boje u zatvorenom

Tamni otvoreni prostori

Jako tamni otvoreni prostori

Promjenjiva polarizacija

Aktivno iza vjetrobrana

Zaštita od blještavila

Reducira re�eksiju

Blokira 100% UV zrake

Brzo posvjetljenje

Siva boja

Smeđa boja

Siva boja - % zatamnjenja 6 % – 85  % 11 % – 96  % 11 % – 89  %

Smeđa boja - % zatamnjenja 5 % – 85  % 11 % – 96  %

Gra�t zelena - % zatamnjenja 6 % – 85  % 11 % – 96  %

Svakodnevna situacija Speci�čna situacija

UDOBNOST 
TRADICIONALNE BISTRE

LEĆE

UDOBNOST 
SUNČANE I POLARIZIRANE 

LEĆE

•  u zatvorenom (kuća,ured)
•  oblačno vrijeme
•  slaba svijetlost

•  oblačno do sunčano vrijeme
•  srednja do jaka svijetlost

•  vedro i sunčano vrijeme 

•  promijenjivi vanjski svjetlosni uvjeti

UDOBNOST KOJU PRUŽAJU 
     TRANSITIONS®  SIGNATURE VII  

I TRANSITIONS®  XTRACTIVE

UDOBNOST  
KOJU PRUŽAJU 

TRANSITIONS®  VANTAGE
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MINERALNE LEĆE

 Transitions ®  VII Signature   Transitions ®  XTRActive   Transitions ®  Vantage

Transitions leće su BROJ 1 preporučene prilagođene leće u cijelom svijetu.

NAJŠIRI IZBOR TRANSITIONS LEĆA KROZ SVE MATERIJALE I INDEXE 

Index 1.5 Index 1.53 Index 1.59 Index 1.6 Index 1.67 Index 1.74

Single vision

Bifocal

Free Form Bifocal

Progressive

Transitions Signature VII leće kao najuravnoteženije 
svakodnevne leće do sad.
Transitions Signature leće koriste ekskluzivnu tehnologiju 
od Chromea7 i novu formulu koja omogućuje da leće budu 
osjetljivije nego ikad prije.
One pružaju idealnu kombinaciju zatamnjenja , brzinu 
posvjetljenja i prozirnost u zatvorenom prostoru.
8 od 10 ljudi koji nose bistre-prozirne leće ocijenili su 
Transitions Signature VII leće daleko bolje nego njihove 
bistre-prozirne leće.

Najtamnije svakodnevne leće ikad. 
Superiorno zatamnjenje u otvorenim 
prostorima, čak i na visokim temperaturama. 
Jedine svakodnevne leće koje se aktiviraju 
iza vjetrobranskog stakla . Udobnost 
gledanja u zatvorenom prostoru. 
Dostupno u sivoj boji.

. 

Siva
točna percepcija boja , prirodno gledanje

Smeđa
poboljšava kontrast i vizualnu oštrinu na suncu

Gra�t zelena
poboljšava kontrast i percepciju boja

•  Jače reagiraju na indirektnu sunčevu 
svijetlost

•  Jače reagiraju pri jakom suncu

Sligh tint 
indoor

Clear 
indoor

Clear
in the car

Tinted 
in the car

Extra dark 
outdoor

Dark 
outdoor
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COMMERCIAL & TECHNICAL DATA

Vozači ne nose obične sunčane naočale po oblačnom vremenu zato što su pretamne.
DRIVEWEAR  je prva svjetska inteligentna polarizirana fotoosjetljiva sunčana leća za vozače

Obične plastične fotoosjetljive leće potamne samo kada 
su direktno izložene UV svijetlu. Svaki vjetrobran 
automobila blokirati će UV, sprječavajući ga da dosegne l
eću i tako će se leća "ponašati" kao bistra leća. Drivewear 
leće se aktiviraju i sa UV zrakama i sa vidljivim svijetlom i 
potamnit će iza vjetrobrana.

Drivewear leće će isto tako blokirati zasljepljujući bljesak 
jer su polarizirane. Drivewear leće su dizajnirane jer su 
klijenti i stručnjaci za zdravlje očiju posebno tražili 
fotoosjetljivu leću koja potamnjuje u autu.

Transitions Drivewear®

UVIJETI ZA VOŽNJU  
BOJA BAKRA

VANJSKI UVJETI  
TAMNO CRVENKASTO SMEĐA BOJA

DNEVNA SVIJETLOST  JAKO SVIJETLO
SLABO OSVIJETLJENI UVJET  

VELIKI KONTRAST ZELENE/ŽUTE BOJE

OBLAČNO

U današnjem svijetu mnogo ljudi je u prometu. Posebno putnici su upoznati sa 
"slabim zimskim suncem", koje u kombinaciji sa čestim kišama stvara uvjete za 
zasljepljujuće blještavilo. To je dodatak više učestalom ljetnom jakom suncu 
kada svi razumiju potrebu za dobrom zaštitom od sunca. Bilo tko da provodi 
8 sati tjedno ili više u autu bit će u prednosti koristeći Drivewear leće. Drivewear 
je isto tako odlična sunčana leća za sve druge aktivnosti kao npr. sport ili sunčanje.

ZADATAK VOŽNJE

Promjenjivo propuštanje je osnova i osigurava Drivewear leći 
da bude dobra na svakom svijetlu. U odmornom stanju 
Drivewear  je maslinasto zelene boje na 35% propuštanja, što 
garantira maksimalno opušteni vid i veliki kontrast po slabo 
osvijetljenim, oblačnim uvjetima vožnje. U autu Drivewear vrlo 
brzo i vrlo suptilno potamni u bakrenu boju, približno 
propuštajući 22%, pružajući sve kvalitete sunčanih leća.

 

Kada putovanje završi i kada Drivewear izađe na jaku 
svijetlost, nastavit će tamniti u smeđu boju propuštajući 12%. 
Drivewear leća prolazi internacionalno prometno signalizacijsko 
prepoznavanje u sve tri faze. Drivewear leće to mogu jer 
reagiraju na vidljivu svijetlost  u autu i UV svijetlo vani. Drivwear 
leće su jedinstvene po ovim prednostima.

 

THE DRIVING TASK 
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PAGE 6 COMMERCIAL & TECHNICAL DATA

•  Blokira bljesak po svakom vremenu
•  Samo omogućava da informacije koje nose 

svjetlost dopiru do očiju 
 

•  Inteligentno i brzo se adaptira (tamni ili blijedi) 
ovisno o količini svijetla

•  Poboljšava kontrast boja
•  Jamči prepoznavanje prometne signalizacije 

(i kočionih svjetala)
 

POVRŠINA PREDNJE LEĆE

REAKCIJA NA UV SVIJETLO

POLARIZATOR VISOKOG PRIJENOSA

POVRŠINA ZADNJE LEĆE

VIDLJIVA SVJETLOSNA REAKCIJA SPEKTRA

•  Poboljšava jasnoću vida i dubinsku percepciju
•  Jako je pogodno jer ljudi više ne moraju mijenjati naočale 

svaki put kada se svjetlosni uvjeti promijene
 

•  Sigurnost. Vozačev vid neće biti oštećen zasljepljujućim 
bljeskom.

 

PREDNOSTI

index 1.5 index 1.53 index 1.59

Stock Single vision

RX Single vision

RX Single vision free form

RX Free Form Bifocal

Bifocal

Progressive

DOSTUPNOST

ARHITEKTURA LEĆE

INTENZITET I BOJA POLARIZIRAJUĆEG FILTERA
Intensity of tints

Yellow-green 63%

Copper u autu se aktivira 75% boje (reagiraju na vidljivu svjetlost)

Red-brown na otvorenom se aktivira 88% boje (reagiraju na UV zrake)
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Index 1.5 Index 1.53 Index 1.59 Index 1.6 Index 1.67

Stock Single vision

RX Single vision

RX Single vision free form

RX Free Form Bifocal

RX Bifocal

RX Progressive

DOSTUPNOST

NuPolar - Umjetnost i Znanost  

PREGLED NUPOLAR POLARIZIRANE LEĆE

NuPolar leće de�niraju svjetski standard. Imaju najnapredniji polarizirajući �lter u širokom izboru materijala , boja 
i stila leća. NuPolar je optimiziran za zapravo svaki dizajn dostupan kroz najnovije tehnologije slobodnog oblika. 
Zbog toga je prikladan za sve korisnike od djece do odraslih.  

VISOKA EFIKASNOST 
POLARIZATORA 

Sve boje pružaju maksimalno 
smanjenje bljeska.

 

JEDNODIJELNA KONSTRUKCIJA 

Film-folija i leća čine integralnu 
vezu kako bi se uklonila delaminacija.

 
 

DEBLJINA
Sve NuPolar leće su dizajnirane 
tako da minimaliziraju i centralnu 
i rubnu debljinu leće.  

JEDINSTVENI TOPLINSKO OTPORNI 
POLARIZATOR
Održava e�kasnost polarizacije 
i dosljednost boje nakon toplinskih 
tretmana potrebnih za nanošenje slojeva.

 
 

TEHNOLOGIJA POSTAVLJANJA 
FILMOVA-FOLIJA

Polarizirani Film-folija mora biti točno 
poravnan s prednjim i stražnjim 
površinama svih vrsta leća uključujući 
i složene progresivne leće.

 
 
 
 

DOSTUPNOST
Širok izbor materijala, stilova i boja. 
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NUPOLAR  -  ZNANOST BOJE  

UTJECAJ POLARIZATORA

Puna UVA/UVB zaštita, visoka e�kasnost polarizirajućih 
�ltera koji blokiraju zasljepljujući bljesak bez obzira na 
boju. Ovo osigurava odličnu vizualnu oštrinu i opušten 
vid, pa se oči manje naprežu i manje su umorne , posebno 
nakon dugih perioda na jakom suncu.  

Nupolar boje ispunjavaju sve Međunarodno priznate 
standarde prepoznavanja signala prometnog svijetla.

ZELENA - G15 ®  
15% propuštanja. Ova boja je jako popularna 
među ljubiteljima sunčanog stakla Ray-Ban. 
NuPolar Green-G15 leća je dobra opcija koja će 
ponuditi preporučenu Ray-Ban boju sa naprednom 
polarizacijskom tehnologijom.

 

SIVA-3  
17% propuštanja (tamno). Jedna od najpopularnijih 
boja, posebno prikladna za najjače sunce.

 
 

SIVA-1  
35% propuštanja. Odlična za oblačne 
uvjete ali još uvijek s blistavim re�ektiranim 
svijetlom.

 

SMEĐA
22% propuštanja. Istinski bogata topla 
boja i jednako tako popularna kao i grey 3, 
pogotovo u bujnim zelenim područjima. 

 

without NuPolar ®

without NuPolar ®

®

®

without NuPolar ®

without NuPolar ®

®

®

% zatamnjenja

Smeđa 78%

Siva 1 65%

Siva 3 83%

Zelena (G15) 85%
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Nema više blještavila zahvaljujući Polarizu!

IZNIMNA KVALITETA VIDA
 Eliminira sve odsjaje i blještavila.
 Savršena percepcija boja i uživanje u svim 

otvorenim aktivnostima.

ZAŠTITA , UDOBNOST I OŠTRINA VIDA
 Zaštita od svih refleksija i odsjaja , oči su manje 

umorne , koncentracija je lakša.
 Garantirana 100% UV zaštita.

 POLARIZO leće poboljšavaju percepciju prirodne 
boje i poboljšavaju kontrast i vidljivost, sprečavajući 
rizik od prometnih nesreća zahvaljujući smanjenom 
vremenu reakcije.

 

 S POLARIZO lećama steknete 4-metra kočione 
udaljenosti ,pri brzini od 50km/h!

 Standardne sunčane naočale smanjuju svjetlinu, ali ne 
sprječavaju blještavilo , Polarizo leća je idealna za 
vožnju ali isto tako i sve vanjske otvorene aktivnosti.

 POLARIZO zaustavlja reflektirane sunčeve zrake i 
eliminira odsjaj (blještavilo).

 Nosioc POLARIZO leća vidi ugodno u svim 
okolnostima.

S POLARIZO-m KRENITE NA VOŽNJU S POTPUNIM SAMOPOUZDANJEM

BOJE

Polarizo

%  zatamnjenja

Smeđa 80%

Siva 1 64%

Siva 3 83%

Zelena - G15 85%

DOSTUPNOST
Index 1.5 Index 1.59 Index 1.6 Index 1.67

Stock

RX Single vision

RX Single vision free form

RX Free Form Bifocal

RX Progressive

 technologii čoček Xperio atelnou samozabarvovací

 slunci.

 intenzity světelných paprsků.
 měnícím se světelným podmínkám.

 aktivity (např. golf, vodní  sporty, turistika, řízení, 
 

 světelných podmínek.

vysoce výkonné polarizace.

 čoček. Představují přínos pro nositele, protože prakticky vyhovuj

Nejlepší sluneční čočky pro měnící se světelné podmínky

 
Jasné slunečné počasí

  Za jasného počasí, samozabarvovací technologie od Transitions zprostředkuje rychlý
stavu přinášející optimální  vizuální prožitek. A co víc, tato čočka je obohacena o
technologii pro blokování škodlivého UV záření.

 
Polojasné počasí

   počasí, samozabarvovací technologie Transitions zprostředkuje rychlý
nejsvětlelšího stavu, umožňující nositeli vidět aniž by musel odkládat brýle. Vysoká výkonnost
technologie stále chrání oči proti škodlivému UV záření.

 technologii čoček Xperio atelnou samozabarvovací technologií

 slunci.

 intenzity světelných paprsků.
 měnícím se světelným podmínkám.

 aktivity (např. golf, vodní  sporty, turistika, řízení, atd.)
 

 světelných podmínek.

vysoce výkonné polarizace.

 čoček. Představují přínos pro nositele, protože prakticky vyhovují jeho

Nejlepší sluneční čočky pro měnící se světelné podmínky

 
Jasné slunečné počasí

  Za jasného počasí, samozabarvovací technologie od Transitions zprostředkuje rychlý přechod
stavu přinášející optimální  vizuální prožitek. A co víc, tato čočka je obohacena o vysoce
technologii pro blokování škodlivého UV záření.

 
Polojasné počasí

   počasí, samozabarvovací technologie Transitions zprostředkuje rychlý přechod
nejsvětlelšího stavu, umožňující nositeli vidět aniž by musel odkládat brýle. Vysoká výkonnost
technologie stále chrání oči proti škodlivému UV záření.

 technologii čoček Xperio atelnou samozabarvovací technologií

 slunci.

 intenzity světelných paprsků.
 měnícím se světelným podmínkám.

 aktivity (např. golf, vodní  sporty, turistika, řízení, atd.)
 

 světelných podmínek.

vysoce výkonné polarizace.

 čoček. Představují přínos pro nositele, protože prakticky vyhovují jeho individuální

Nejlepší sluneční čočky pro měnící se světelné podmínky

 
Jasné slunečné počasí

  Za jasného počasí, samozabarvovací technologie od Transitions zprostředkuje rychlý přechod do jejich
stavu přinášející optimální  vizuální prožitek. A co víc, tato čočka je obohacena o vysoce výkonnou
technologii pro blokování škodlivého UV záření.

 
Polojasné počasí

   počasí, samozabarvovací technologie Transitions zprostředkuje rychlý přechod 
nejsvětlelšího stavu, umožňující nositeli vidět aniž by musel odkládat brýle. Vysoká výkonnost polarizační
technologie stále chrání oči proti škodlivému UV záření.

 technologii čoček Xperio

 slunci.

 intenzity světelných pa
 měnícím se světel

 aktivity (např. golf, 
 

 světelných podmínek.

vysoce výkonné polarizace.

 čoček. Představují příno

Nejlepší sluneční čočky pro měnící se světelné podmínky

 
Jasné slunečné počasí

  Za jasného počasí, samozabarvovací technologie
stavu přinášející optimální  vizuální prožitek. A
technologii pro blokování škodlivého UV záření.

 
Polojasné počasí

   počasí, samozabarvovací technologie
nejsvětlelšího stavu, umožňující nositeli vidět aniž
technologie stále chrání oči proti škodlivému UV

 technologii čoček

 slunci.

 intenzity světelných
 měnícím se světel

 aktivity (např. golf,
 

 světelných podmínek.

vysoce výkonné polarizace.

 čoček. Představují příno

Nejlepší sluneční čočky pro měnící se světelné podmínky

 
Jasné slunečné počasí

  Za jasného počasí, samozabarvovací technologie
stavu přinášející optimální  vizuální prožitek.
technologii pro blokování škodlivého UV záření.

 
Polojasné počasí

   počasí, samozabarvovací technologie
nejsvětlelšího stavu, umožňující nositeli vidět
technologie stále chrání oči proti škodlivému

 technologii čoček

 slunci.

 intenzity světeln
 měnícím se

 aktivity (např
 

 světelných

vysoce výkonné polarizace.

 čoček. Představuj

Nejlepší sluneční čočky pro měnící se světelné podmínky

 
Jasné slunečné počasí

  Za jasného počasí, samozabarvovací technologie
stavu přinášející optimální  vizuální prožitek.
technologii pro blokování škodlivého UV záření.

 
Polojasné počasí

   počasí, samozabarvovací technologie
nejsvětlelšího stavu, umožňující nositeli vidět
technologie stále chrání oči proti škodlivému

 technologii čoček

 slunci.

 intenzity světel
 měnícím

 aktivity (na
 

 světeln

vysoce výkonné

 čoček. Předsta

Nejlepší sluneční čočky pro měnící se světelné podmínky

 
Jasné slunečné počasí

  Za jasného počasí, samozabarvovací technologie
stavu přinášející optimální  vizuální prožitek.
technologii pro blokování škodlivého UV

 
Polojasné počasí

   počasí, samozabarvovací
nejsvětlelšího stavu, umožňující nositeli 
technologie stále chrání oči proti škodlivému

 technologii 

 slunci.

 intenzity světel
 měnícím

 aktivity (n
 

 světel

vysoce výkonné

 čoček. Předst

Nejlepší sluneční čočky pro měnící se světelné podmínky

 
Jasné slunečné počasí

  Za jasného počasí, samozabarvovací technologie
stavu přinášející optimální  vizuální prožitek.
technologii pro blokování škodlivého UV

 
Polojasné počasí

   počasí, samozabarvovací
nejsvětlelšího stavu, umožňující nositeli
technologie stále chrání oči proti škodlivému
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DOSTUPNOST

Polarizirana leća koja se prilagođava svjetlosnim uvjetima.

INOVATIVNA TEHNOLOGIJA
•  Spoj super polarizirane tehnologije s bez premca 

fotoosjetljivom tehnologijom iz Transitions 
Optical tvrtke.

•  Ponuda bez premca performansi i fleksibilnosti 
na suncu.

 

Pepeo Siva prenosi boje  ravnomjerno za pravo 
raspoznavanje boja. 

•  Polarizirana učinkovitost: visoka
•  Propusnost svjetla, zatamnjeno: 15%
•  Propusnost svjetla, svjetlo: 35%
•  Propusnost plavog svjetla: 35%

Caramel-smeđa poboljšava kontraste i dubinsku percepciju.

•  Polarizirana učinkovitost: visoka
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pro každodenní nošení pro rozlišné aktivity.

POLARIZAČNÍ VÝKONNOST: VYSOKÁ
Pr OPUSTNOST SVěTLA, Nej TmAVší ZABAr VeNí: 12%
Pr OPUSTNOST SVěTLA, Nej SVěTLejší  ZABAr VeNí: 30%
Pr OPUSTNOST mODré HO SVěTLA: 20%

K dostání v indexu 1,5 jako jednoohniskové Xperio Transitions SolFX 1,5 a progresivní čočky exact DS exact DS Individual,
dioptrický rozsah dle katalogu.

  

  Nejlepší sluneční čočky pro měnící se světelné podmínky

technologie od Transitions zprostředkuje rychlý přechod do jejich nejtmavšího 
prožitek. A co víc, tato čočka je obohacena o vysoce výkonnou polarizační 

UV záření.

vovací technologie Transitions zprostředkuje rychlý přechod  
nositelividět aniž by musel odkládat brýle. Vysoká výkonnost polarizační 
škodlivému UV záření.

novinka

HNĚDÁ 
(CARAMEL) 

ŠEDÁ 
(ASH)

novinka

sunčano djelomično 
sunčano

oblačno biciklizam skijanje motociklizam čitanje pecanje golf tenis vrtlarstvo pješačenje lov

Index 1.5

Stock

RX Single vision

RX Single vision free form

RX Free Form Bifocal

RX Progressive

   

ŠEDÁ 
(ASH)

HNĚDÁ 
(CARAMEL) 

   

ŠEDÁ 
(ASH)

HNĚDÁ 
(CARAMEL) 

with Polarizo Transitions with Polarizo Transitions without sun lenseswithout sun lenses
             LIGHTEST STATE        DARKEST STATE              LIGHTEST STATE        DARKEST STATE
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Sve NXT leće su proizvodi od TRIVEX materijala, polimer nove generacije koji 
je rađen i razvijan za Američku vojsku. NEVJEROJATNO LAGAN. TRIVEX materijal 
je savršeno izbalansiran kako vizualno tako i �zički, pružajući nevjerojatnu 
izdržljivost i zaštitu uz izvrsnu optičku jasnoću i prozirnost.
Jednostavno idealan materijal za nositi.

PREDNOSTI
•  Sigurnost i zaštita od Trivex materijala s extremnom čvrstoćom
•   Cjelodnevna udobnost nošenja zahvaljujući ultra laganom Trivex materijalu
•  100% UV zaštita

TRIVEX ®  SUN & NXT ®  VARIA

TRIVEX ®  SUN 1.53 COLOR

% zatamnjenje

Smeđa 85 %

Siva 85 %

Zelena 85 %

TECHNOLOGIE PŘEKLADU SVĚTLA 
Každá sluneční brýlová čočka NXT ® je kombinací revolučního materiálu a vyspělé technologie, které svým spojením umožňují uspokojit
i ty nejnáročnější požadavky na kvalitu vidění – poskytnou vám jasný a čistý obraz a ochranu vašeho zraku ve všech světelných
podmínkách. Sluneční brýlové čočky NXT ® fungují právě tehdy, kdy ostatní čočky selhávají.

DYNAMICKÁ KONTROLA JASU 

Samozabarvovací brýlové čočky NXT Varia™ zlepšují váš vizuální 
zážitek tím, že dynamicky řídí propustnost světla a přizpůsobují 
tak intenzitu zabarvení čočky od světlejší po tmavší tón.

KONTROLA A OVLÁDÁNÍ KONTRASTU

Barva čoček NXT ® je daleko víc než jen módní charakteristikou. 
Barva čoček NXT ® je totiž podstatnou součástí brýlové čočky,
která dokáže filtrovat světlo v různých vlnových délkách proto,
aby zlepšila váš prožitek a komfort z vizuálního vnímání svého 
okolního světa, řídí kontrasty, barvu a ostrosti. Tím získáte
čočky, které nejen že skvěle vypadají, ale mají ještě
o to větší účinek.

NĚKTERÉ SVĚTELNÉ PAPRSKY 
ZACHYTÍ VAŠE OČI, OSTATNÍ

Sluneční paprsky jsou jako řeč. Od prvních paprsků za úsvitu 
až do západu slunce k nám promlouvají s příslibem světa 
plného intenzivních barev a úžasných detailů. 

 ® opravdu vědí,
jak přizpůsobit světlo vašemu zraku. Díky své pokrokové 
technologii usměrňující prostupnost světla a slunečních 

 ® dokážou
osvobodit od tmavých, mdlých a zkreslených obrazů 

 ® je určena k tomu,
aby vám zajistila neuvěřitelně bohaté vizuální zážitky
a byla odolná všem náročným aktivitám, které patří

MATERIÁL TRIVEX ®

Základem každé sluneční brýlové čočky NXT ® je materiál
Trivex ®. Jedná se o materiál na bázi nové generace polymerů, 
odvozených od chemické látky původně vyvinuté pro americ-
kou armádu. Je to nejlehčí dostupný materiál pro výrobu
brýlových čoček. Zároveň jde o dokonalou rovnováhu mezi 
vysokou optickou kvalitou, jasností a neuvěřitelnou odolností, 
pevností a ochranou. Prostě a jednoduše – neexistuje lepší 
materiál pro kvalitní sluneční brýlové čočky.

VÝROBNÍ 
SLUNEČNÍ ČOČKY

TECHNOLOGIE PŘEKLADU SVĚTLA 
Každá sluneční brýlová čočka NXT ® je kombinací revolučního materiálu a vyspělé technologie, které svým spojením umožňují uspokojit
i ty nejnáročnější požadavky na kvalitu vidění – poskytnou vám jasný a čistý obraz a ochranu vašeho zraku ve všech světelných
podmínkách. Sluneční brýlové čočky NXT ® fungují právě tehdy, kdy ostatní čočky selhávají.

DYNAMICKÁ KONTROLA JASU 

Samozabarvovací brýlové čočky NXT Varia™ zlepšují váš vizuální 
zážitek tím, že dynamicky řídí propustnost světla a přizpůsobují 
tak intenzitu zabarvení čočky od světlejší po tmavší tón.

KONTROLA A OVLÁDÁNÍ KONTRASTU

Barva čoček NXT ® je daleko víc než jen módní charakteristikou. 
Barva čoček NXT ® je totiž podstatnou součástí brýlové čočky,
která dokáže filtrovat světlo v různých vlnových délkách proto,
aby zlepšila váš prožitek a komfort z vizuálního vnímání svého 
okolního světa, řídí kontrasty, barvu a ostrosti. Tím získáte
čočky, které nejen že skvěle vypadají, ale mají ještě
o to větší účinek.

NĚKTERÉ SVĚTELNÉ PAPRSKY 
ZACHYTÍ VAŠE OČI, OSTATNÍ
SE DOTKNOU VAŠÍ DUŠE.

Sluneční paprsky jsou jako řeč. Od prvních paprsků za úsvitu 
až do západu slunce k nám promlouvají s příslibem světa 
plného intenzivních barev a úžasných detailů. 

Pouze sluneční brýlové čočky NXT ® opravdu vědí,
jak přizpůsobit světlo vašemu zraku. Díky své pokrokové 
technologii usměrňující prostupnost světla a slunečních 
paprsků, vás sluneční brýlové čočky NXT ® dokážou
osvobodit od tmavých, mdlých a zkreslených obrazů 
okolního světa. A vy můžete prožívat život
v celé jeho kráse.

MAXIMÁLNÍ ZKUŠENOSTI
S VYLEPŠENÍM. 

Sluneční brýlová čočka NXT ® je určena k tomu,
aby vám zajistila neuvěřitelně bohaté vizuální zážitky
a byla odolná všem náročným aktivitám, které patří
k vašemu životnímu stylu.

MATERIÁL TRIVEX ®

Základem každé sluneční brýlové čočky NXT ® je materiál
Trivex ®. Jedná se o materiál na bázi nové generace polymerů, 
odvozených od chemické látky původně vyvinuté pro americ-
kou armádu. Je to nejlehčí dostupný materiál pro výrobu
brýlových čoček. Zároveň jde o dokonalou rovnováhu mezi 
vysokou optickou kvalitou, jasností a neuvěřitelnou odolností, 
pevností a ochranou. Prostě a jednoduše – neexistuje lepší 
materiál pro kvalitní sluneční brýlové čočky.

SLUNEČNÍ 
ČOČKY

VÝROBNÍ 
SLUNEČNÍ ČOČKY

www.nxt-visions.com

DOSTUPNOST
Index 1.53

RX Single vision

RX Single vision free form

Progressive

BOJE

TECHNOLOGIE PŘEKLADU SVĚTLA 
 ® je kombinací revolučního materiálu a vyspělé technologie, které svým spojením umožňují uspokojit

i ty nejnáročnější požadavky na kvalitu vidění – poskytnou vám jasný a čistý obraz a ochranu vašeho zraku ve všech světelných
 ® fungují právě tehdy, kdy ostatní čočky selhávají.

 Varia™ zlepšují váš vizuální 
zážitek tím, že dynamicky řídí propustnost světla a přizpůsobují 

KONTROLA A OVLÁDÁNÍ KONTRASTU

 ® je daleko víc než jen módní charakteristikou. 
 ® je totiž podstatnou součástí brýlové čočky,

která dokáže filtrovat světlo v různých vlnových délkách proto,
aby zlepšila váš prožitek a komfort z vizuálního vnímání svého 
okolního světa, řídí kontrasty, barvu a ostrosti. Tím získáte

 ® je materiál
 ®. Jedná se o materiál na bázi nové generace polymerů, 

odvozených od chemické látky původně vyvinuté pro americ-
kou armádu. Je to nejlehčí dostupný materiál pro výrobu
brýlových čoček. Zároveň jde o dokonalou rovnováhu mezi 
vysokou optickou kvalitou, jasností a neuvěřitelnou odolností, 
pevností a ochranou. Prostě a jednoduše – neexistuje lepší 

NXT®  SUN 1.53 VARIA – DayNight

% zatamnjenje

Dan/Noć 32–88 %

Photochromic Trivex lens.
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 ® je kombinací revolučního materiálu a vyspělé technologie, které svým spojením umožňují uspokojit
i ty nejnáročnější požadavky na kvalitu vidění – poskytnou vám jasný a čistý obraz a ochranu vašeho zraku ve všech světelných

Index
standard srednji index visoki index

1.5 1.53 1.56 1.59 1.6 1.67 1.74

Opis standardna 
leća

Trivex 
ekstremno
lagana leća

otporna
na lom

bez unutarnje
napetosti

Tanja leća Polykarbo
natna leća

-
Tanka i 

lakša leća 
    (MR-8 

material)

Ultratanka i
lakša leća

Ultratanka i
lakša leća

Abbé broj 58 45 37 31 42 32 33

Gustoće 1.32 g/cm 3 1.11 g/cm 3 1.19 g/cm 3 1.20 g/cm 3 1.30 g/cm 3 1.35 g/cm 3 1.46 g/cm 3

UV 340 nm 400 nm 380 nm 385 nm 400 nm 400 nm 400 nm

Preporuka Ekonomsko
rješenje

Doživotna
garancija

protiv loma
i pucanja, za

okvire na 
buženje

Ekonomsko
rješenje

Tanka, 
otporna 
na lom.

Tanko
rješenje
za sve

Ravna i 
estetska leća  
za zahtjevne 

nosioce.

Premium 
rješenje.  
Za visoke 
dioptrije.

ORGANSKE LEĆE

MINERALNE LEĆE

Materijali leća

Index
standardna tanka ultra tanka

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
Abbé broj 57 41 34 34 30
Gustoća 2.54 g/cm 3 2.63 g/cm 3 3.214 g/cm 3 3.65 g/cm 3 3.99 g/cm 3

UV 315 nm 330 nm 320 nm 325 nm 340 nm

Preporuka

Ekonomsko 
rješenje.

Pristupačno 
rješenje.

Pristupačno 
rješenje. Premium rješenje. Premium rješenje.

Pogodno za manje 
dioptrije.

Pogodno za srednje 
dioptrije.

Pogodno za visoke 
dioptrije.

Pogodno za visoke 
dioptrije.

Pogodno za srednje 
i visoke dioptrije.
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X-BLUE CUT max UV 420 nm

 
Zaštita od plavo ljubičastih zraka 

koje emitiraju LCD I LED ekrani TV-a, 
 kompjutora, tableta i smartphonea.

Odaberite najbolju zaštitu za Vaše oči !

Maksimalna zaštita za vaše oči!

  

X - BLUE CUT
MAX UV 420 nmMAX UV 420 nm

UVA
UVB

+

  

X - BLUE CUT
MAX UV 420 nmMAX UV 420 nm

UVA
UVB

+

OD SAD SU VAM DOSTUPNE NAJBOLJE I NAJSIGURNIJE LEĆE ZA VAŠE OČI!!!
Y -ZRAKE X -ZRAKE UL TRA LJUBIČASTO VIDLJIVO INFRACRVENO MICRO VALOVI RADIO VALOVI

100nm

U
V

A

U
V

B

IR
A

315nm 1400nm 3000nm280nm

U
V

A

nm

VIDLJIVA SVJETLOST

HEV380nm 460nm 7 80n m

PLAVA SVJETLOST
380  -  460 nm

××
×

Naše oči stalno su izložene
štetnom UV svjetlu bez 
naočala i to ne samo u 
prirodi već i u svom 
vanjskom okruženju.

Obične sunčane naočale
s UV zaštitom mogu zaštiti
oči samo od zraka sa valnim
duljinama do 400 nm.

X-BLUE CUT 420 nm štiti
vid od UV-A i UV-B zraka
i od svjetlosti s valnim
duljinama do 420 nm.

Ultraljubičasta svjetlost

Konjuktivitis/Keratitis

Glaukom / Katarakta/ 
Makularna degeneracija

Bez naočala Sunčane naočale
 

 
oštećenja vida

Rizik dugoročnog

Rizik privremenog

 
oštećenja vida

Vidljiva svjetlost
400
nm

420
nm

× sprječava refleksiju s obje strane leće
× smanjuje odsjaj
× štiti od UV zraka s obje strane leće
× štiti od plave svjetlosti od sunca i elektroničkih 
   uređaja (TV, LED i LCD ekran, smartphone, tablet)
× SMANJUJE UMOR OČIJU

× jedinstven SHMC (superhidrofobni višeslojni antirefleksni 
   sloj) u plavoj boji
× izvrsna otpornost na ogrebotine (u usporedbi s običnim 
   dioptrijskim lećama)
× zaštita od prljavštine, mrlja i prašine (oleofobni, 
   superhidrofobni i antistatički sloj)
× PRODULJUJE TRAJNOST LEĆE

POGODNA ZA:
- za osobe svih dobi 
- za svakodnevno nošenje
- učenike, studente, sve koji rade u uredima 
- za sve osobe koje koriste elektroničke uređaje

Štiti zdravlje očne leće i mrežnice
od štetnog utjecaja plavog svjetla.

LEĆA

MREŽNICA

OPTIČKI ŽIVAC

Plava svjetlost
UV-A
UV-B

Plavo sjetlo

UV svjetlo

Opasnosti za naš vid
 
Važno je zaštiti naš vid od štetnog djelovanja UV 
svjetla budući da su naše oči kontinuirano izložene 
sunčevoj svjetlosti.
 
Prema najnovijim istraživanjima, UV zrake nisu 
jedine opasne za naše oči.
 
Svjetlo s kratkim valnim duljinama (400 - 420 nm), 
tzv. plavo svjetlo može biti i štetnije.
 
Ova vrsta svjetlosti može biti izuzetno opasna 
za mrežnicu, a retinalna oštećenja mogu se pretvoriti 
u jedan od uzročnika ozbiljnih bolesti oka; makularne 
degeneracije, glaukoma ili katarakte.
 
Sunčane naočale nude zaštitu od UV i plave 
svjetlosti dok dioptrijske naočale nisu imale rješenja 
SVE DO SAD !!!
 
Tvrtka SAN Matić d.o.o. vam predstavlja sasvim novu 
generaciju i vrstu dioptrijskih leća: X-BLUE CUT MAX 
UV 420nm SHMC-blue, koje pružaju kompletnu zaštitu 
od obje vrste štetnog svjetla (UV-A,UV-B i plava svjetlost) 
i to s obje strane leće.
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Debljina leća u Centru i na rubu kalkulirana za promjer 65.

3.6 mm 3.2 mm

5.6 mm 4.8 mm

7.5 mm 6.6 mm

9.4 mm 8.1 mm

3.5 mm 3.2 mm

5.6 mm 4.4 mm

6.8 mm 5.9 mm

8.8 mm 7.5 mm

11.1 mm 8.9 mm

9.7 mm11.7 mm

Debljina leća

INDEX 1.5

-2

+2

-4

+4

-6

+6

-8

+8

-10

+10

INDEX 1.6
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2.8 mm 2.7 mm

4.3 mm 3.9 mm

5.9 mm 5.1 mm

7.4 mm 6.4 mm

3.1 mm 3.0 mm

4.1 mm 3.9 mm

5.3 mm 4.8 mm

6.6 mm 5.9 mm

7.5 mm 7.0 mm

8.8 mm 7.7 mm

-2

+2

-4

+4

-6

+6

-8

+8

-10

+10

INDEX 1.67 AS INDEX 1.74 AS
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