Artikel

Afbeelding

Specificatie

2

ML A2
Aplanatisch Systeem grp. 1

+10 to +20 (2 Dpt. stappen) (incl. multi coat)

voor dichtbijj lezen

( Dpt.
p stappen)
pp ) (incl.
(
+24 to +36 (4
multi coat))

Aplanatisch Systeem grp. 2

+40 to +52 (4 Dpt. stappen) (incl.multi coat)

voor dichtbij lezen

(zonder draagschijf en correctie ring)

Systeem grp. 1 met correctie

Tot. +-4.00 cyl. -4.00(1)

Systeem grp. 2 met correctie

Tot +-4.00 cyl. -4.00(1)

Objectief lens 36Ø

+4, +8, +12, +16 (incl. multi coat)

Oculair lens met huis

+6, +8, +20 (incl. multi coat)

Oculair lens met huis

+36 (incl. multi coat)

Package mono

Draagschijf plano
Plano lens
2 inslijpen standaard
Etui grijs
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ML Aplanat, ML A2, ML Combi, ML RP
Artikel

Afbeelding

Low Vision systemen

Specificatie

Inkoopprijs excl. BTW

ML RP
Basis systeem voor tunnelvisus

Galilei systeem 0.5X, 54° (incl. multi coat)

250,00 €

((draagschijf
g
j niet inclusief))

Draagschijf plano

inclusief inslijplensje

24,00 €

Draagschijf plano rechts

Hoek 7° naar links

28,00 €

Draagschijf plano links

Hoek 7° naar rechts

28,00 €

Boren gat in correctielens

23,00 €

(exclusief correctielens)

Additionele kosten voor correctie

Tot sph. +-6.00 cyl. -2.00

40,00 €

Additionele kosten voor correctie

Meer dan sph. +-10.00 cyl. -4.00(1)

50,00 €

Correctie ring

Voor 22Ø lensjes

15,00 €

22Ø plano filter lens

400, 450, 500, 511, 527, 550 of 585 nm
(Alle plano filterlenzen incl. multi coat)

32,00 €

Sph. +0,50 to -6,00
Sph. +0,50 to -2,00 cyl. tot -2,00
Sph. +3,00 to -8,00 cyl. tot -4,00(2)
(Alle correctie lenzen incl. multi coat)
Sph. +10,00 to +3,25 cyl. tot -4,00(2)
(Lenzen zonder multi coat)

37,00 €
37,00 €
48,00 €

Montuur "Vidi" metaal met
siliconen neusbrug.
Comfortabel, sterk en stabiel
dames of heren model

Maat 46-19
Maat 48-19
Maat 50-19
Maat 52-19

49,00 €
49,00 €
49,00 €
49,00 €

Etui zwart

Een etui speciaal ontworpen voor de
ML telescopische en
aplanatische systemen

28,00 €

Tot sph. +-8.00 cyl. -3.00
boven actuele sterkte limiet
Meer dan sph. +-8.00 cyl. -3.00
boven actuele sterkte limiet

20,00 €

Bruin tot 50%
Grijs tot 50%
400,, 450,, 500,, 511,, 527,, 550 of 585 nm

8,00 €
8,00 €
26,00
, €

ACCESSOIRES (voor ML A2, ML COMBI)

Correctie lens 22Ø
Correctie lens 22Ø
Correctie lens 22Ø

22Ømm
180°

Correctie lens 22Ø

48,00 €

Additionele Kosten (sph./cyl.)
Additionele kosten
Additionele kosten

Standaard kleur
Standaard kleur
Filter kleur

(2): Voor sterktes buiten de specificatie vraag om een prijsopgave.
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40,00 €

