
Не се крийте 
от слънцето!
Защитете очите си от вредните UV лъчи

Постоянно оцветените лещи 
HOYA се предлагат в 39 вида 
едноцветни и 25 преливащи 
цвята. 
Оцветяванията могат да бъдат 
приложени на почти всички 
поръчкови лещи HOYA. Така че 
дори и да имате специфични 
нужди ще можете да бъдете 
изразителни това лято!

Spectrum Sphere е нашата 
обширна палитра от 64 цвята. 

Special Sphere е нашата 
цветова гама специално 
създадена за дейности на 
открито. Предлага се в шест 
функционални цвята. 

Постоянно 
оцветени лещи

Огледални покрития

HOYA Mirror и Light Mirror могат 
да се комбинират със Spectrum 
Sphere и са винаги с 
антирефлексно покритие.

Огледалните покрития ви 
помагат да изглеждате и да 
виждате по-добре, придават 
стилен външен вид и са особено 
подходящи за интензивни 
светлинни зони.

Независимо дали търсите 
слънчеви очила, спортни очила 
или очила за шофиране - 
оцветените лещи HOYA могат 
да подобрят зрителния ви 
комфорт при извършването на 
различни дейности при 
специфични метеорологични 
условия.

www.hoyalenses.bg
www.hoyavision.com



Надградете слънчевите лещи с 
новото премиум антирефлексно 
покритие HI-VISION SUN Pro от HOYA

Максимален зрителен комфорт при 
постоянно оцветените и 
поляризирани лещи

џ Дълготрайност и изключително високо ниво на устойчивост 
срещу надраскване. (Hi-Vision LongLife ниво);

џ Естетичен външен вид, благодарение на значителното 
редуциране на отраженията от ахроматичната предна 
повърхност;

џ Подобрен контраст и редуциране на „огледалния“ ефект на 
задната повърхност;

Hi-Vision SUN Pro е ново премиум антирефлексно покритие от 
HOYA, създадено, за да подобри качеството на зрението, 
характеризира се с изключителна издръжливост и придава по-
добър естетичен външен вид, както и още: 
џ Двустранна UV защита;

• Елиминират отраженията и неприятните отблясъци;

За разлика от стандартните слънчеви лещи, поляризираните 
лещи HOYA блокират отраженията и дразнещите отблясъци, 
подобряват контраста и ви осигуряват значително по-
комфортно зрение, дори и при изключително ярко слънце. 

ПРЕДИМСТВА 
• Поляризационна ефективност над 98%;

• 100% UV-A и UV-B защита;

• Контрастно зрение;
• Подходящи за всички възрасти, вкл. деца;

• Избор от три модерни цвята (grey, brown, grey-green)*;

џ Любителите на пътешествията, шофьори, хора, които се 
наслаждават на водните и зимни спортове;

џ И още много други...

Поляризираните лещи са идеалното решение за всички, 
които искат да избегнат неприятните отблясъци. 
Подходящи за активните шофьори, активно спортуващите 
навън,  както и за тези, които искат да се наслaдят на 
спокойно зрение и максимална защита в ежедневието си.

џ Чувствителните към светлината и отблясъците;

Най-доброто решение за защита 
от слънцето

Поляризирани лещи HOYA

*За индекс 1.53 единствено в grey и brown


