
Повече комфорт  
по време на работа

Офис 
лещи

Hoyalux iD WorkStyle V+ 
• Перфеткно фокусиране без усилия

• Отлични възприятия на близка и средна дистанция; 
изключително удобни при интензивна употреба на дигитални 
устройства

• Максимална дълбочина и кристално ясно зрение на средна 
дистанция

• Гладък и безпроблемен преход между зоните

• Естествено зрение при движение в затворени пространства
Close:  Най-широката възможна зона, перфектен на средна 

дистанция до 1 метър
Screen:  От близка до дистанция на 2 метра. Най-добрият избор за 

работа на компютър
Space:      Остро зрение на далече в комбинация с кристално ясно 

виждане на монитора

Addpower 60 TrueForm:  За интензивно четене
Lecture A-B TrueForm: За интензивно четящи хора с по-голяма 
добавка

• Най- добърият продукт, повишаващ визуалната ефективност и 
подходящ за хора, които четат интензивно.

• Без главоболие и без визуален стрес на близка дистанция. Добър 
избор за хора, които четат интензивно

• За разлика от обикновените очила за четене, тук все още 
по-отдалечените обекти са видими докато четете

• Добро решение за хора, които се нуждаят от по-голяма дълбочина 
за по-добър комфорт при четене 

Hoyalux Tact 200 TrueForm:  Най-добър баланс при статични занимания в 
затворени помещения

• Оптимален вариант на прогресивни компютър лещи
• Добро решение за работещи хора, които не искат да ограничават 

зрението си - физиотерапевти, зъболекари, звукооператори и т.н.
• Изключително комфортно зрение за пресбиопи, работещи в 

офис
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Hoyalux Tact 400 TrueForm:  Най-добър баланс при по-динамична дейност в 
затворени помещения

• Естествено преминаване от далече към близо

• Оптимално прогресивно решение за професионалисти - главни 
готвачи, архитекти, голф играчи

• Пресбиопи, които се чувстват ограничени с работното си 
пространство при употреба на обикновени очила

• Предоставя свобода на близка и средна дистанция

Подходящи за интензивно 
четене и статични 
дейности на близки 
разстояния

офис Прогресиви с 
индивидуално Приложение 
и висока стеПен на 
ефективност

високо ефективни 
Прогресивни офис лещи за 
комПлексно решение чрез 
ултра модерни технологии.



асферични офис лещи с възможност за визуална персонализация. 
липса на компресия в зоната на преход за спокойно и естествено 
възприятие и повишена визуална ефективност. троен контрол 
и визуално предаване на ефективността с прекалкулация на 
рецептурните данни:

• Първоначално персонализиране с уточняване на статични 
/200/ или динамични /400/ дейности

• Прецизиране чрез прекалкулация в рецептурните данни на 
иднивидуалното зрително поле

• допълнително специфично персонализиране за 
приоритезиране на по-близките или средните полета

• за интензивно четене
• без главоболие и без визуален стрес на близка дистанция. 

добър избор за хора, които четат интензивно
• за разлика от обикновените очила за четене, тук все още 

по-отдалечените обекти са видими докато четете
• добро решение за хора, които се нуждаят от по-голяма 

дълбочина за по-добър комфорт при четене 

Подходящи за интензивно четене и статични 
дейности на близки разстояния

офис Прогресиви с индивидулно Приложение 
и висока стеПен на ефективност

наПълно Персонализирани офис лещи, 
базирани на iD FreeForm Design технология 

леща за четене на по-големи разстояния. ясно зрение в работния 
периметър бюро- монитор по цялото зрително поле, без нужда 
от постоянна корекция чрез движение и смяна на дистанцията. 

липса на зрително ограничение в най-използвания вариант за 
очила- тези за четене. спокойствие, дълбочина на зрителното 
поле в най-важния зрителен диапазон за близо. 

четенето и работата с лещите add Power допринася за физическия 
комфорт на тялото и по-правилната, ергономична и здравословна 
поза по време на работа. 

зрението е значително по-спокойно, липсата на субективни 
дразнения по време на работа и четене повишава цялостния 
зрителен комфорт, както и работоспособността. 

конструкция, базирана на константна дегресия от  -0.75 Dpt. 

интегриран на двете повърхности на лещата дизайн - за повишена 
визуална ефективност и минимализиране на плуващия ефект и 
дисторсията. декомпресия в прогресивната зона за спокойно 
и естествено възприятие на различните дистанции. различно 
насищане на адисионния компонент в случай на анизометропия 
за моментален фокус и елиминиране на напрежението 
провокиращо главоболие и зрителен и физиологичен дискомфорт. 
безкомпромисно решение за ергономия в работното ежедневие с 
три предварително специализирани варианта:

Close – оптимизация 
при най-близките 
разстояния, подходящ 

за зрителна ефективност до 1 м. за 
хобита и професии, които изискват 
високо ниво на концентрация и 
професионализъм. възможно най-
широка близка зона, позволяваща и 
ползване на средни разстояния.

Space – динамичен 
вариант, оптимизиран 
за разстояния 

до 4м. Подходящо решение за хора, 
които имат нужда от остро зрение 
и на разстоянията зад монитора, с 
възможност за свободно движение.

Screen – основно 
статичен вариант, 
оптимизиран за 

близките разстояния до 2м. най-
добрият избор за хора с професии, 
които изискват плавен преход, остро и 
широко зрително поле. чудесно решение 
за комютър. 


