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Уважаеми партньори и клиенти,

Пред вас е нашият нов продуктов каталог корекционни лещи за очила. Представяме ви едно богато портфолио, в което можете да откриете 
разнообразни продукти, разработени по последни технологии и с реални референции и постижения в настоящата оптична сфера. Нашите екипи работят 
заедно, полагайки максимални усилия за постигане на лидерски позиции на пазара. Стремим се към професионално и коректно обслужване за постоянно 
удовлетворение на клиентите, както и предлагане на продукти с висока добавена стойност. ЮВИ Юнайтед Вижън е компания с ясен търговски фокус 
и силен иновативен дух. Ние вярваме, че добрата работа води до висока удовлетвореност. Почтеността в отношенията ни с клиентите, служителите,  
партньорите и респекта, който имаме към всички хора и заобикалящата ни среда, отличават всеки, който е част от нашата компания.

Какво по-ексклузивно ще откриете в Каталога:

FreeMax технология
Тази иновативна технология разширява своето присъствие и в:
• MaxVita - персонализирани прогресивни лещи, съобразени със зрителните навици на потребителя. 
• EasyMax - достъпното лице на FreeMax технологията. Максимално зрително качество на най-добра цена.
Всички предимства на FreeMax сега и при противослънчевите лещи за спорт: 
• Maxima Sport - индивидуални прогресивни лещи за рамки с кривина. 
• UNIМАX Sport - индивидуални еднофокусни противослънчеви лещи за рамки с кривина.

RVD дизайн - нова концепция за преразпределение на зоните разработена от Indo. Благодарение на нея, потребителите могат да се насладят на 
подобрен комфорт при продължителна работа на близки и средни разстояния със своите прогресивни лещи от Indo. 
RVD концепцията се прилага при MaxVita, Maxima, EasyMax, Ingenia, Activa и Work/Work Indoor.

FreeForm прогресивни лещи
Activa е новото попълнение във FreeForm гамата на Indo: Прогресивни лещи, съобразени със зрителните нужди на съвременния потребител.

Еднофокусни FreeForm лещи 
• Lecta - повече комфорт за потребителите на „очила за четене“. Еднофокусни офис лещи.
• Forza - за млади потребители и начални пресбиопи, които желаят комфорт през целия ден при работа с дигитални устройства или документи.

Покрития
Indo предлага разширена гама покрития, която може да обобщим в две категории:
Предпазващи зрението покрития  
• eNERGY - единственото покритие, осигуряващо максимална зрителна защита срещу всички вредни лъчения (синя светлина, UV и IR-A радиация).
• Natural Blue - висококачествено достъпно покритие, предпазващо зрението от високоенергийната синя светлина.
• SunMax - максимална защита при противослънчевите лещи. Предпазва зрението срещу слънчевата UV и IR-A радиация. 
• Indocare - специализирани филтри, защитаващи чувствителността на клетките на ретината. Предназначени за  пациенти с различни очни заболявания.
Противоотражателни покрития 
• Natural 10 - ултра устойчиво на надраскване антирефлексно покритие, супер лесно за почистване. Едно от най-добрите постижения сред  
антирефлексните покрития.
• Cefir - устойчиво на надраскване антирефлексно покритие с оптимален баланс цена/качество.

Фотохромични лещи
Фотохромичната гама лещи е развита в две категории:
• Indocromic PhotoActive - фотохромични лещи, разработени от Indo предлагащи максимална производителност на най-добра цена. Приложимо и 
при прогресивните лещи.
• Transitions/XTRActive - разширената гама на INDO с Transitions включва еднофокусни, прогресивни и бифокални лещи, по поръчка.

SuperNova Vision 
Нова продуктова гама
В стремежа си да удовлетворим нуждите на потребителите, желаещи качествени продукти на достъпна цена, създадохме SuperNova.
SuperNova включва основна гама продукти от еднофокусни и прогресивни лещи, задоволяваща потребностите на масовия потребител и отговаряща 
на най-високите стандарти за качество.

Благодарим ви за доверието,
ЮВИ Юнайтед Вижън

Indo Lens Group
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Официален представител на  за България:

ЮВИ Юнайтед Вижън ООД 

0700 18 400, www.uvibg.com

 ЮВИ Юнайтед Вижън

София

Ул. Крум Кюлявков 15А, ет.5 Т: 02 9633394, 9630272
М: 0888 625891
Ф: 02 9630251

E: uvi@uvibg.com

Пловдив

Ул. Железарска 12, ет.1 Т: 032 265060, 265070
М: 0885 699663

E: plovdiv@uvibg.com

Варна

Ул. Дебър 36, ет.2 Т: 052 657040, 657090
М: 0885 733771
Ф: 052 657090

E: varna@uvibg.com

Бургас

Ул. Екзарх Йосиф 1, ет.1 Т: 056 825050, 825051 
М: 0885 463423

E: burgas@uvibg.com

Стара Загора

Ул. Захари Княжевски 22 Т: 042 600975
М: 0889 655506

E: starazagora@uvibg.com

Русе

Бул. Цар Фердинанд 14, ет.1 Т: 082 825025
М: 0885 699662

E: ruse@uvibg.com

Плевен

Ул. Цар Симеон 5, ет.2, ап.5 Т: 064 80 71 80
М: 0885 229883

E: pleven@uvibg.com

www.uvibg.com 0700 18 400

Продуктов експерт:
Антон Фърладжов, M: 0884 156103, E: a.farladzhov@uvibg.com 
Търговски отдел:
София и страната: 
Стефан Цончев, M: 0888 087204, E: st.tsonchev@uvibg.com  
Централна и югоизточна България:
Стефан Духтев, M: 0885 699665, E: stefanduhtev@uvibg.com 

Управител:
Красимир Йорданов, M: 0888 823062, E: k.jordanov@uvibg.com
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Обща информация 
Поръчки

Приемане на поръчки:
От понеделник до петък: от 9:00ч. до 18:00ч.  ( за София – до 19:00ч. )
Събота: от 10:00ч. до 13:00ч.
Полезни съвети при заявяване на поръчки:
•	Моля, при поръчка по телефон, изслушайте повторението от страна 

на нашия администратор и потвърдете вашата заявка. Винаги 
съобщавайте името на вашия оптичен магазин.

•	 При поръчка само на една леща, не се гарантира 100% еднаквост на 
нюанса на оцветяването или на антирефлексното покритие с това на 
предходната леща.

•	 При комбиниране на леща специална изработка и леща складова 
наличност не се гарантира 100% еднаквост на нюанса на оцветяването 
или на антирефлексното покритие.

•	 Отказ или промяна на лещи специална изработка ще бъдат приети до 
17:00ч. същия ден (без събота). За поръчки отказани извън упоменатия 
срок, клиентът дължи цената за тях.

•	 Писменото подаване на заявка (факс или e-mail) гарантира с по-
голяма точност изпълнението на поръчката. Задължително се 
конкретизират: име на оптичен магазин, телефон за обратна връзка, 
лице за контакт, наименованието на продукта, параметри на лещите, 
необходимият брой лещи. Наш представител ще се свърже с вас до 
един час. В случай, че не получите отговор на заявката си в срок, това 
може да се дължи на техническа неизправност, която възпрепятства 
получаването ù. В тези случаи препоръчваме да се свържете с нас на 
посочените телефони за контакти.

Доставки
Доставки на лещи от INDO, Испания:
•	 Лещи на склад в Барселона: срокът на доставка е до 5 работни дни.
•	 Лещи специална изработка към INDO, Испания: срокът на доставка е 

до 10 работни дни.
•	 Експресни поръчки на лещи специална изработка се изпълняват след 

изрично запитване и потвърждаване от страна на INDO за минимален 
срок от 2 до 4 работни дни при технологична възможност.

ЮВИ запазва правото си да променя срока на доставка на складовите 
лещи от Барселона и на лещите специална изработка според складовите 
наличности и според производствения процес на INDO!
•	 Сроковете за доставка на всички видове лещи са ориентировъчни и 

не са обвързващи с доставчика. Препоръчваме предвиждане времето 
за изработка от ваша страна преди да съобщите крайни срокове на 
клиента.

•	 При форсмажорни обстоятелства и други възпрепятстващи 
обстоятелства, в България или извън страната, касаещи доставката 
на продуктите, доставки се осъществяват при първа възможност  
без ЮВИ Юнайтед Вижън ООД да се ангажира със срокове. При 
възникване на гореспоменатите обстоятелства не се приема отказ или 
компенсация от заявената вече поръчка. 

Доставки на корекционни лещи за градове без обслужващи 
центрове на ЮВИ са безплатни за пратки на стойност 

над 40,00 лв.

•	 Таксуването на пратките е според тарифите на куриерската компания.
•	 За вече закупени лещи, не е възможно възстановяване на паричната 

им равностойност, а само замяна за същия или друг вид лещи. Ако 
цената на новите лещи е по-висока, се доплаща разликата в цената.

ПРЕДИМСТВА ПРИ ПОРЪЧКА НА ЛЕЩИ В  
ЮВИ Юнайтед Вижън и INDO

С цел да задоволим и най-взискателните потребности и да отговорим на 
всички въпроси, свързани с това как ще изглеждат лещите в обработен и 
необработен вид, дали те са подходящи за даден вид рамка, и най-важното 
да ускорим доставките на лещи, нашите специалисти в ЮВИ Юнайтед Вижън 
работят в реално време с основната и разпределителна лабораторията на  
INDO, намираща се в Папиол-Барселона. По този начин, всички поръчки за 
лещи могат да бъдат заявени от наша страна до 30 минути директно, без 
посредничество, като така рискът от човешки грешки е намален до 1%.  
Това ни позволява своевременно, преди потвърждение от ваша страна на 
поръчката:  
•	 Да ви информираме за дебелините на лещите, да правим сравнение 

на лещи с различен индекс на рефракция, да симулираме децентрация 
и базисни кривини.

•	Можем виртуално да изрежем лещите в желаната от вас форма и да 
предоставим точна информация за дебелината във всяка една точка. 

•	 След потвърждение от ваша страна на поръчката за лещи, можем да 
дадем отговор какъв е максималният срок за нейното изпълнение и  
нейната доставка в България.

Плащане и цени
•	 Заявените поръчки се доставят със стокова разписка или фактура, 

като начинът на плащане се уговаря при заявката - в брой, по банков 
път или с наложен платеж. 

•	 Когато не е конкретизиран начинът на плащане, лещите се доставят с 
наложен платеж, който не може да бъде коригиран в последствие от 
ЮВИ Юнайтед Вижън ООД. 
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Обща информация 
•	 В случай, че предварително не е уговорен срок на заплащене лещите 

се плащат в момента на получаване. При забавяне на плащане 
на доставени лещи се начислява неустойка в размер на 1% върху 
стойността на лещите за всеки ден забава. 

•	ЮВИ Юнайтед Вижън ООД запазва правото си за промяна на цени на 
продукти и услуги без предварително уведомяване. 

•	 Всички посочени цени на продуктите в каталога са препоръчителни за 
1бр. на дребно в ЛВ. с включен ДДС.

Рекламации
•	 Проверка на доставените лещи се извършва в момента на 

получаването им. Ако бъде констатирано несъответствие, моля 
свържете се незабавно с обслужващите офиси на ЮВИ.

•	 При доставка чрез куриерска компания, моля проверете задължително 
в присъствието на куриера вашата пратка. При констатирани 
несъответствия информирайте незабавно нашите представители. В 
случай на получаване на счупени или повредени лещи задължително 
се завежда протокол от куриера за констатиране на нередността. В 
случай когато не бъде попълнен протокол от куриера или бъде отказан 
такъв (когато пратката не е проверена в присъствието на куриера), 
ЮВИ Юнайтед Вижън ООД не носи отговорност и лещите се заплащат.

•	 Рекламации, свързани с целостта и масата/материала на лещите или 
видими дефекти на покритието, се приемат от ЮВИ Юнайтед Вижън 
ООД до 2 дни след получаването на лещите, само ако са в необработен 
вид и с оригинални опаковки. Лещите, обявени за рекламация се 
предават физически в обслужващите офиси на ЮВИ Юнайтед Вижън 
ООД. Рекламации по телефон или в писмен вид без физически оглед 
на съответните лещи не се приемат.

•	 Всички INDO лещи, за които клиент има претенция за неприета 
рекламация от страна на ЮВИ Юнайтед Вижън ООД, се изпращат за 
обстойна техническа проверка в лабораториите на INDO в Испания. При 
констатиране на валидна рекламация от страна на производителя, 
проблемните лещи се заменят с нови. Срокът за транспортиране и 
констатиране на валидността на рекламацията е максимум 1 месец. 
Транспортните разходи са за сметка на ЮВИ Юнайтед Вижън ООД.

При неприета рекламация от страна на INDO с мотивиран писмен отказ, 
транспортните разходи от България до Испания се заплащат от клиента, 
предявил рекламацията.
При приета рекламация се доставят нови лещи без да се възстановява 
паричната равностойност на рекламираните лещи.
•	 Рекламации не се приемат от крайния потребител на лещите 

(крайния клиент), а само от оптичния магазин, който е обслужил този 
потребител (клиент).

За всички останали случай са в сила условията на гаранционните карти, 
придружаващи съответните лещи.

Гаранционни условия
ЮВИ Юнайтед Вижън ООД гарантира, че всички корекционни лещи, 
предлагани в този каталог са  съобразени с изискванията на Европейската 
Директива 93/42, отнасяща се за продукти, свързани със здравето. 
•	 Всички корекционни лещи с марка INDO и SuperNova Vision притежават 

гаранция от 2 (две) години. Тази гаранция е валидна за дефекти в 
материала и/или в производството, както и срещу повреди, дължащи се 
на посочените дефекти. При наличие на посочените дефекти, лещите ще 
бъдат заменени с нови. Гаранцията важи единствено когато са положени 
необходимите грижи, така както са описани в прикрепените препоръки 
за използване на очилата към всяка гаранционна карта. Гаранцията 
не покрива дефекти, получени в следствие на небрежна употреба – 
надраскване, изпускане, излагане на лещите на висока температура 
(над 40°С) и др. 

•	 Лещите с покритие Natural 10, Natural Blue, eNERGY са с 3 (три) години 
гаранция при същите условия.

Гаранция за адаптация на прогресивни лещи INDO
Ако след адаптационния период от два месеца вашият клиент, ползващ 
прогресивните лещи не се е адаптирал и са изминали не повече от два 
месеца от датата отбелязана на Гаранционната карта, ви препоръчваме 
да се направи нов пълен очен преглед, проверка за правилен монтаж и 
снемане на оптометричните параметри. При спазване на всички изисквания  
ЮВИ Юнайтед Вижън ООД ще предостави нови корекционни лещи 
безплатно - бифокални или прогресивни, ако клиентът не се е адаптирал 
за определения период. Ако цената на новите лещи е по-висока от тази 
на лещите, за които се отнася Гаранционната карта, ще е необходимо 
доплащане само на разликата в цената. Парично обезщетение не се 
изплаща.
Не се препоръчват прогресивни лещи за хора, имащи проблеми с 
вестибуларния апарат и физиологични проблеми с очите.
За да бъде призната  или отказана рекламация, е необходимо всички 
корекционни лещи да бъдат проверени от ЮВИ Юнайтед Вижън ООД.
Рекламация в случай на невъзможност за адаптация при неправилно 
препоръчан продукт спрямо зрителните нужди на потребителя или 
предходния дизайн на използваните от него прогресивни лещи (ако има 
такива) не се приемат.
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Обща информация 

2. Условия за изработка и монтаж
•	 Поръчки	се	приемат	само	в	комплект	със	стъкла,	рамка	и	рецепта.	
•	 В	определени	случаи,	при	рисково	комплектоване	на	рамки	и	стъкла	по	

наша преценка монтажите им могат да бъдат отказани.
•	 При	невъзможност	за	изпълнение	на	PD	дистанция	на	очилата	поради	

недостатъчен диаметър на стъклата, ЮВИ Юнайтед Вижън ООД  не носи 
отговорност.

•	 При	 желание	 от	 ваша	 страна	 за	 монтаж	 и	 изработка	 на	 стара,	
амортизирана рамка и последвала необратима повреда на същата, ЮВИ 
Юнайтед Вижън ООД  не носи отговорност.

•	 При	 не	 добро	 комплектоване	 на	 самата	 поръчка	 (тънки	 лещи	 за	
рамка тип глазант или корда; дебели лещи на тънка рамка; желание 
за изработка на прогресив или бифокал при недостатъчна дължина 
на кръжилото и други желани от вас, но неподходящи манипулации) 
и последвало счупване, падане и др., в момента на изработка или 
в последствие повреди от това, ЮВИ Юнайтед Вижън ООД не носи 
отговорност.

•	 ЮВИ	 Юнайтед	 Вижън	 ООД	 	 не	 носи	 отговорност	 и	 при	 рисковано	 и	
неправилно транспортиране на готовите или неизработените поръчки, в 
случай на транспортиране от ваша страна.

•	 В	определени	случаи,	ЮВИ	Юнайтед	Вижън	ООД	запазва	правото	си	да	
удължи срока за изработка и монтаж, както и да го съкрати, в зависимост 
от настоящата натовареност и обем на поръчки за изработка и монтаж, 
или в случай на особена, прецедентна поръчка или ситуация, както и в 
случай на ваше изискване.

•	 В	случай	на	забавяне	на	поръчка	от	предварително	уточнения	срок,	ЮВИ	
Юнайтед Вижън ООД  не носи отговорност. Срокът за изработка и монтаж 
тече от физическото получаване на лещи, рамка и рецепта в офиса на 
ЮВИ Юнайтед Вижън ООД .

•	 В	 случаи	 на	 повреда,	 счупване	 на	 лещи	 или	 рамки,	 неотговарящи	 по	
никакъв начин на горе изброените случаи, ЮВИ Юнайтед Вижън ООД  
носи отговорност и се ангажира с нейното отстраняване, в лицето на 
нови лещи или рамка, но не се ангажира с изпълнението на срока за 
изработка и монтаж, поради евентуална загуба на изминало вече време 
и очаквано такова за доставка на нови лещи или нова рамка, както и с 
вашето съдействие в случай на непознати за нас марки, видове рамки 
или лещи.

•	 ЮВИ	Юнайтед	Вижън	ООД		се	ангажира	предварително	да	осведомява	в	
момента на получаване на поръчка за изработка и монтаж за възможни 
повреди, отговарящи на по-горе изброените с цел предотвратяването 
им.

•	 При	 желание	 от	 ваша	 страна,	 ЮВИ	 Юнайтед	 Вижън	 ООД	 предлага	 и	
абонаментно обслужване при  преференциални цени и срокове на 
изработка и монтаж. 

3. Гаранционните условия са валидни
•	 За	 прогресивни	 и	 офис	 лещи	 	 -	 само	 при	 правилно	 изпълнение	 на	

минималните изисквания за монтаж, центровка и съответстваща рамка. 
•	 За	 покрития	 и	 екстри	 -	 само	 при	 правилно	 комбиниране	 с	 рамка,		

правилен процес и изисквания при монтаж, както и последваща 
правилна употреба и поддръжка според изискванията. 

Монтажи

Вид на рамката Цена Срок за изработка и монтаж

Цели рамки 3 лв. До 24 часа София, до 48 часа за България

Корда 5 лв. До 24 часа София, до 48 часа за България

Глазант 8 лв. До 48 часа София, до 72 часа за България

Слънчеви, оцветени лещи и  лещи с базова кривина 10 лв. До 48 часа София, до 72 часа за България

Екстри Цена Срок за изработка и монтаж

Експресни поръчки +50% от 
стойността В рамките на 1 работен ден за София

Промяна на формата на корда или глазант 2 лв. До 48 часа София, до 72 часа за България

Изработка на по-високи диоптри от група +/- 6/2 2 лв. До 48 часа София, до 72 часа за България

1. Цени и срокове за монтаж

Всички складови и поръчкови лещи могат да бъдат монтирани по ваше желание от ЮВИ Юнайтед Вижън.
Лабораторията ни е оборудвана с последно поколение автомати, снабдени с автоматичен блокер и автоматично разпробиващо устройство за максимална 
прецизност на изработката.

Всички цени са в бълграски лева с включен ДДС. ЮВИ Юнайтед Вижън ООД запазва правото си за промяна на цени на продукти и услуги без 
предварително уведомяване.



7

INDO KUBIK

 Потребители

 Продукти

 Надеждност

 Услуги

 Информация

 Търговски 
предложения

 Обучения

 Продажби

 Комуникация

 Университети

 Изследователски 
центрове

 Бизнес 
сфери

 Оптични 
специалисти

INDO създаде KUBIK като стремеж да отговори на нуждите на потребителите на оптични продукти и оптичните специалисти.

KUBIK е концепция съсредоточена в създаването на нови възможности и отговор на незадоволените потребности.

KUBIK се фокусира върху създаването на проекти за разработване на нови и усъвършенстване на съществуващи продукти, услуги и 
технологии с цел повишаване на качеството и потребителската удовлетвореност. 

В резултат на това Indo постига:

  Адаптивност и гъвкавост към променящите се пазарни условия
  Постоянен поток от нови продукти и услуги

KUBIK поддържа цикъла на развитие на всички INDO иновации и е фокусиран в три направления:

www.indokubik.com

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ: INDO непрекъснато анализира и следи нуждите на потребителите и тяхното зрително поведение, като 
намира и начин за прилагането на това познание в нови технологии и продукти. 

БИЗНЕС МОДЕЛ: INDO прие предизвикателството и създаде нов модел, подобряващ качеството на предлаганите продукти и 
услуги. Благодарение на това INDO предлага по-добри бизнес възможности.

ТЕХНОЛОГИИ: INDO увеличава потенциала си за иновации, сътрудничейки си с университети, технологични центрове и компании, 
които обхващат всички области на оптиката - от комуникацията с потребителите и очните специалисти до производството на 
оптично и офталмологично оборудване. Към момента INDO участва в над 20 изследователски проекта.

Изследователският отдел на Indo има постоянен стремеж към нови технологии и към технологии от други области, които могат да бъдат 
приложени в сектора на офталмологичната оптика.

Indo е част от технологичните платформи MANUKET и Fotonica 21.

Този подход позволи да се развиват услуги,  продукти и ясно разграничими технологии защитени с повече от 30 патента.

FreeMax, Maxima, RVD, eNERGY … са само едни от примерите за това, което беше създадено до момента и за възможностите които предстоят.

  Подобряване на доходността
  Сигурност, надеждност и доверие
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Indo предлага пълна гама еднофокусни лещи, отговарящи на всички потребителски нужди.

Премиум еднофокусни лещи: категория, осигуряваща повече предимства за различните потребители.

•	 UNImax - Превъзходно зрително качество, естетика и лекота.

•	 Lecta - По-добра дълбочина на зрителното поле при очилата за четене.

•	 Forza - Максимална ефективност за очите.

Складови и RX лещи с различни индекси на рефракция, покриващи всички нужди на вашите клиенти.

Еднофокусни лещи Indo

ПРЕМИУМ ЕДНОФОКУСНИ ЛЕЩИ

ПРЕЦИЗНОСТ АКОМОДАЦИОННО ПОДПОМАГАНЕ ДЕГРЕСИЯ

Какви предимства 
осигурява?

Максимално оптично 
качество и естетика

Подобряване на зрителната ефективност
По-голяма дълбочина на 

зрителното поле

За кого са 
предназначени?

При високи рецептурни 
стойности и потребители, 

които изискват най-
доброто решение

За предотвратяване на зрителната 
умора при млади потребители, активно 

работещи с очите си

При работа на близка 
дистанция

Какво предлагаме?

КОНВЕНЦИОНАЛНИ ЕДНОФОКУСНИ ЛЕЩИ
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Кратка информация за продукти  
складова наличност България

Доставка до 24 часа

Материал Индекс Покритие Диапазон Цена Страница*

Superfin 1.5

Natural Blue sph +/-4.00 cyl +1.00
граница на + диапазон сбор sph + cyl

 80 лв. 12

Natural 10 sph +/-4.00 cyl +2.00 59 лв.  12

Cefir sph +/-4.00 cyl +2.00 32 лв.  12

PhotoaActive  Cefir sph +/-4.00 cyl +1.00
граница на + диапазон сбор sph + cyl

 79 лв. 12

Indosol basic  
сиво, кафяво, зелено 85%

sph +4.00 ~ -5.75  34 лв. 12

Indofin 1.6 Natural 10 sph +/-6.00 cyl+2.00
граница на + диапазон сбор sph + cyl

 90 лв. 14

Indofin extra 1.67 Natural 10 sph +1.75 ~ +6.00
sph -1.75 ~ -8.00  130 лв. 16

SUPERNOVA
1.5

Super Hard sph +0.25 ~ +4.00 cyl +2.00                                              
sph 0.00 ~ -6.00 cyl +2.00  10 лв. 32

HMC sph +/-6.00 cyl +2.00
граница на + диапазон сбор sph + cyl

 20 лв. 32

1.56
HMC Super Clean sph +/-6.00 cyl +2.00

граница на + диапазон сбор sph + cyl
 32 лв. 32

SUPERNOVA Photocromic HMC Super Clean sph +4.00 ~ -6.00 cyl +2.00                                        70 лв.  32

SUPERNOVA

1.6

HMC Super Clean sph +/-6.00 cyl +2.00
граница на + диапазон сбор sph + cyl

45 лв.  33

SUPERNOVA AS
HMC Super Clean

sph +/-6.00 cyl +3.00
sph -6.25 ~ -8.00 cyl 0.00

граница на + диапазон сбор sph + cyl
54 лв.  33

1.67 HMC Super Clean sph +6.00 ~ -10.00 cyl +2.00
граница на + диапазон сбор sph + cyl

 98 лв. 33

* За подробна информация относно наличните диапазони вижте посочената страница.
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Superfin 1.5
складова наличност България/Испания 

Superfin 1.5 Цена Наличност в 
България

eNERGY BLUE / eNERGY CLEAR 110 лв. -

Natural Blue 80 лв.
Natural 10 59 лв.
Cefir 32 лв.
Transitions Signature VII Natural 10 
(Кафяво/Сиво) 160 лв. -

Indocromic PhotoActive Cefir  
(Кафяво/Сиво) 79 лв.

Indosol Basic* 35 лв.
Indosol вътрешен Cefir* 60 лв. -

Indosol Basic 75* 70 лв. -

Indosol Basic 75 вътрешен Natural 10* 110 лв. -

* ø60 доставка до 5 работни дни

*Едноцветни: кафяво, сиво, зелено в тон D 85%

ø65 до изчерпване на 
количествата

n: 1.5/1.56 (за PhotoActive) - Abbe: 59/43. -UV: 345/380 nm Сферични органични лещи с индекс 1.5

eNERGY / Natural 10 / Cefir Natural Blue Transitions  
Signature VII

PhotoActive Indosol Basic Indosol Basic 75

СФЕРИЧНИ

75

75

* ø70

65

70

*

70

65

65*-70 

CYL+

65

65

70

*

-5.75 

Налични 
в България 

Налични 
в България 

Налични 
в България 

Налични 
в България 
с Natural 10 

и  Cefir

* ø70

65

65

70

*

65-60*

65

70

CYL CYL+ CYL+ CYL+ CYL+
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ФОТОСОЛАРНИ Цена

Transitions Signature VII 
(Кафяво/Сиво)

eNERGY CLEAR 330 лв. 
Natural 10 270 лв.

Transitions XTRActive 
(Сиво)

eNERGY CLEAR 330 лв.
Natural 10 270 лв.

Indocromic PhotoActive 
(Кафяво/Сиво)

eNERGY CLEAR 250 лв.
Natural 10 210 лв.

Superfin 1.5 RX  
лабораторна изработка
n: 1.5 - Abbe: 59 -UV: 345/380 nm (photochromic) / 400 nm (IndoPOLAR) Сферични органични лещи с индекс 1.5

СФЕРИЧНИ
Transitions Signature VII

Transitions XTRActive
Indocromic PhotoActive

70 

65

eNERGY / Natural 10 / Cefir / Durcap /  
Indosol / Indofor 

60

65-60 

70 

70-65-60 

65

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАБОТКИ* +30 лв.
• Специален диаметър

• Специална дебелина

• Дигитална оптимизация на  
дебелината спрямо рамката

• Cyl. от 4,25 до 6D

• Сфера извън диапазон

• Призма до 5D

• Специална кривина

 

 БЕЛИ Цена

eNERGY BLUE / eNERGY CLEAR 170 лв.
Natural 10 130 лв.
Cefir 110 лв.
Durcap 85 лв.

ПРОТИВОСЛЪНЧЕВИ Цена

IndoPOLAR*  
(Кафяво/Сиво/Зелено)

вътрешен Natural 10 200 лв.
Durcap 140 лв.

Indosol
Eдноцветно/Преливащо

вътрешен Natural 10 150 лв.
Durcap 100 лв.

IndoforNight Natural 10 160 лв.
IndoforRelax 160 лв.

CYL+ CYL+

*след запитване
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Indofin 1.6  
складова наличност България/Испания 
n: 1.6- Abbe: 40. -UV: 397 nm

Natural 10, Cefir
С Natural 10
ø70

ø70 ø70

Natural 10, Cefir
Ø 75

* ø60 под търговско наименование Superkid 
e възможно за покритие Natural 10 до cyl 3. 
Доставка 5 работни дни.

Indofin 1.6 Цена Наличност в 
България

eNERGY BLUE / eNERGY CLEAR 140 лв. -

Natural 10 90 лв.
Cefir 70 лв. -

Transitions Signature VII  
(Кафяво/Сиво)    Natural 10 270 лв. -

SunMax 130 лв. -

Indosol Elite
Едноцветно: Кафяво D/Сиво D/
Зелено D 

100 лв. -

Сферични и асферични органични лещи с индекс 1.6

еNERGY/ Natural 10 / Cefir               Transitions Signature VII                    SunMax  / Indosol Elite               еNERGY/ Natural 10 / Cefir

СФЕРИЧНИ АСФЕРИЧНИ

65

65

65 65

70 70

* *

*

* *

Налични 
в България с 

Natural 10

Налични 
в България с 

Natural 10

65

70
*

65-60*

**

*

65

70

CYL+ CYL+ CYL+ CYL+
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАБОТКИ* +30 лв.
• Специален диаметър  

• Специална дебелина  

• Дигитална оптимизация на 
дебелината спрямо рамката

 

• Cyl. от 4,25 до 8D

• Сфера извън диапазон  

• Призма до 5D  

• Специална кривина  

 

n: 1.6- Abbe: 40. - UV: 397 nm

Indofin 1.6 RX 
лабораторна изработка 

 СФЕРИЧНИ Цена
eNERGY BLUE / eNERGY CLEAR 210 лв.
Natural 10 180 лв.
Cefir 170 лв.
Durcap 140 лв.
Transitions 
Signature VII  
(Кафяво/Сиво)   

eNERGY CLEAR 370 лв.
Natural 10 330 лв.

IndoPOLAR*
Вътрешен Natural 10 400 лв.
Durcap 350 лв.

SunMax 220 лв.
Indosol  
Преливащо/Двойно преливащо

Вътрешен Natural 10 230 лв.
Durcap 180 лв.

IndoforNight Natural 10 240 лв.
IndoforRelax Natural 10 240 лв.

АСФЕРИЧНИ Цена
eNERGY BLUE / eNERGY CLEAR 220 лв.
Natural 10 190 лв.
Cefir 180 лв.
Durcap 150 лв.
Transitions  
Signature VII  
(Кафяво/Сиво)   

eNERGY CLEAR 380 лв.
Natural 10 340 лв.

SunMax 220 лв.
Indosol  
Eдноцветно/Преливащо

вътрешен Natural 10 250 лв.
Durcap 200 лв.

IndoforNight Natural 10 250 лв.
IndoforRelax Natural 10 250 лв.

Сферични и асферични органични лещи с индекс 1.6

eNERGY / Natural 10 / Cefir /  
Durcap /Indosol / SunMax / Indofor

Transitions Signature VII eNERGY / Natural 10 / Cefir /  
Durcap / Transitions Signature VII/  

Indosol / SunMax / Indofor

* Transitions с ø65 

* Възможности за  ø80 виж стр. 40

СФЕРИЧНИ АСФЕРИЧНИ

65

70-65 *

65

70-65 

75-70 

75-70-65* 

70

CYL+

65

70-65 

70

65

CYL+ CYL+

*след запитване
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Indofin extra 1.67
наличност България/Испания 
n: 1.67- Abbe: 31,2. - UV: 397 nm

Наличност  
България/Испания Цена

Natural 10  130 лв.

Асферични органични лещи с индекс 1.67

65

75

Наличност България/Испания     

RX - лабораторна изработка Цена

eNERGY BLUE / eNERGY CLEAR 280 лв.
Natural 10 230 лв.
Transitions  
Signature VII  
(Кафяво/Сиво)  

eNERGY CLEAR*1 490 лв.
Natural 10 435 лв.

SunMax*1 340 лв.
Indosol вътрешен Natural 10*1,2,3 

Едноцветно/преливащо 270 лв.

IndoforNight*1    Natural 10 330 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАБОТКИ  
КЪМ RX*

+30 лв.

• Специален диаметър  

• Специална дебелина  

• Дигитална оптимизация на 
дебелината спрямо рамката

 

• Cyl. от 4,25 до 8D

• Сфера извън диапазон  

• Призма до 5D  

• Специална кривина  

 

*1 Само сферични
*2 Без тон Е
*3 Цветове Sweet  и Mistery не са възможни в 1.67

eNERGY / Natural 10 / SunMax / 
Indosol Durcap / IndoforNight  

Natural 10

RX - лабораторна изработка

+8

65

70

70

 Transitions Signature VII

+8

+9

+10

65

70

70-65

75-70

70

75-70-65

Налични 
в България 

CYL+ CYL+ CYL+

*след запитване
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Наличност Испания Цена

Natural 10 250 лв.
RX - лабораторна изработка Цена

Natural 10 340 лв.
Indosol вътрешен Natural 10* 
Едноцветно/Преливащо 370 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАБОТКИ 
КЪМ RX*

+30 лв.

• Специален диаметър  

• Специална дебелина  

• Дигитална оптимизация на 
дебелината спрямо рамката

 

• Cyl. от 4,25 до 8D  

• Сфера извън диапазон  

• Призма до 5D  

 

n: 1.7- Abbe: 36.- UV: 400 nm

Hi-fin 1.7 

*Едноцветно оцветяване:
Кафяво, Сиво, Зелено в тон A/B//C

Преливащо оцветяване: 
Кафяво/Сиво в тон B

Асферични органичи лещи с индекс 1.7

*Диаметър след запитване

65

70

70

80

75

70

65*

RX - лабораторна изработкаНаличност Испания

75

70

CYL+CYL+

*след запитване
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Hi-fin 1.76 Цена

Natural 10 520 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАБОТКИ*      +30 лв.
• Специален диаметър  

• Призма до 3D  

 

Hi-fin 1.76 
n: 1.76- Abbe: 30- UV: 400 nm Асферични органични лещи. Най-тънките и леки лещи 

предлагани на пазара. Индекс 1.76 екслузивно от Indo.

65

70

75

75

70

65

60

CYL+

*след запитване

Алтернатива 
Unimax 
стр. 22
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СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
ЕДНОФОКУСНИ ЛЕЩИ

Сп
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и 
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ПРЕДИМСТВА ЗА 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

• Максимално зрително 
качество във всяка точка 

• Максимална естетика и 
лекота, благодарение на 
редуциране на дебелината 
в центъра и периферията на 
лещите

• До 50% по-широки зрителни 
полета, освободени 
от аберации спрямо 
конвенционални лещи

ПРЕДИМСТВА ЗА 
СПЕЦИАЛИСТА

• Максимална клиентска 
удовлетвореност

• Създаване на лоялност в 
клиентите

• Възможност за 
разпознаваемост и 
диференциация благодарение 
на видимата FreeMax 
маркировка 

ПРЕДИМСТВАТА НА FREEMAX ТЕХНОЛОГИЯТА 
ПРИ ЕДНОФОКУСНИТЕ ЛЕЩИ

За потребителите изискващи 
максимален комфорт
UNImax е усъвършенствана индивидуална 
еднофокусна леща произведена чрез FreeMax 
технология. UNImax предлага максимално зрително 
качество, елиминирайки нежеланите аберации от 
използваемата зрителна зона. Взимайки предвид 
позицията на носене на рамката, FreeMax прекалкулира 
рецептурните стойности с цел оптимално зрение. 
Oптимизираният дизайн е резултат от геометричните 
и оптични предимства, осигурени от технологията 
FreeMax.

UNI

freemaxvision.com
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МАКСИМАЛНО ЗРЕНИЕ  зрително поле, което е с до 50% по-широко и напълно 
      освободено от аберации в периферията

 ·	 Максимално	зрително	качество	през	цялата	повърхност	на	лещата
	 ·	 Максимална	зрителна	острота
	 ·	 Максимален	контраст
	 ·	 По-малко	зрително	напрежение
	 ·	 Без	изкривяване	на	образа

FreeMax технология
·	 Иновативна	технология	за	обработка	на	повърхността	на	лещите	-	създадена	и	патентована	от	Indo.
·	 Чрез	новата	Max-Tool	система	се	постига	максимална	прецизност	при	обработката	на	кривините	на	повърхността.

·	 Елиминира	торичните	изкривявания	по	цялата	повърхност	на	лещата.
·	 Техника,	която	отчита	индивидуалната	позиция	на	рамката	спрямо	лицето	и	очите	при	преизчисляване	на	диоптъра.

Индекс на зрителна острота и оптимизиране на зрителните зони
Карта,	показваща	индекс	на	зрителната	острота	на	окото	и	ширина	на	зрителното	поле	след	като	потребителят	е	сложил	
очилата си.
UNIMAX	предоставят	ясно	и	остро	зрение	във	всяка	точка	на	лещата.

Сравнение на аберациите

Лещите	UNIMAX	редуцират	аберациите	с	до	30%	в	сравнение	със	сферичните	еднофокусни	лещи.

Еднофокусна сферична лещаUNIMAX

Rx: +7.00D

МАКСИМАЛЕН СТИЛ с	над	20%	по-тънки	лещи*

·	 FreeMax	редуцира	дебелината	в	центъра	и	периферията	на	плюсовите	корекционни	лещи.
·	 Балансиране	дебелината	във	вертикално	направление,	както	на	плюсовите,	така	и	на	минусовите	корекционни	лещи.
·	 Оптимизация	на	базисните	кривини	на	двете	лещи,	което	позволява	оптимална	естетичност	без	загуба	на	оптично	

качество.
*Сравнението на дебелината е в центъра на плюсови лещи с оптимизирана дебелина от същия индекс

МАКСИМАЛНО ЗДРАВЕ eNERGY предпазва зрението от вредните лъчения както навън така и вътре.

UNIMAX + еNERGY:  ·	Предпазва	зрението	от	вредните	лъчения	(синя	светлина,	UV	и	IR	радиация).
	 ·	Редуцира	зрителната	умора.
	 ·	Забавя	евентуално	развитие	на	катаракта.
 ·	Предотвратява	очни	раздразнения.
 ·	Предпазва	кожата	около	очите	от	преждевременно	стареене.

Rx: +7.00D*В сравнение със сферични еднофокусни лещи

Минимална зрителна остротаМаксимална зрителна острота

0 30-30
Зрителен ъгъл 0

0

-30

30

Еднофокусна сферична леща Maxima UNIЕднофокусна асферична леща

0

-30

30

0 30-30
Зрителен ъгъл0

Зр
ит

ел
ен

 ъ
гъ

л

0

0

-30

30

0 30-30
Зрителен ъгъл 0

UNI
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Възможност  

за Cyl до 

6D
Възможност  

за Cyl до 

5D
Възможност  

за Cyl до 

5D*

При рамки с 
кривина  

Unimax Sport 
стр. 39

Индивидуални еднофокусни лещи произведени чрез  
FreeMax технология. Максимален зрителен комфорт и естетика.

Transition до -11.50D.

n: 1.67- abbe: 31,2- UV: 397 nm

INDOFIN EXTRA 1.67 INDOFIN 1.6
n: 1.6 - abbe: 40 - UV: 397 nm

SUPERFIN 1.5
n: 1.5 - abbe: 59 - UV: 345 nm

HI-FIN 1.74
n: 1.74 - abbe: 33 - UV: 397 nm

IndoPOLAR: Възможност в 
диапазон от +7D до -10D.

Диаметър след запитване
Максимален диаметър ø 90мм (за Superfin 1.5: 80мм)

Transition до Cyl. 4D

IndoPOLAR: Възможност в 
диапазон от +5D до -5D

CYL+ CYL+ CYL+ CYL+
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Left eyeRight eye
Temporal side Nasal side Temporal side

Maxima UNI - Marcas indelebles

Indofin extra 1.67 Indofin 1.6

mf 16 mf 16

mf 167 mf 16

ø 70 ø 70

UNIUNI

Supefin 1.5

mf 15

UNIMAX HI-FIN 1.74 INDOFIN EXTRA 1.67 INDOFIN 1.6 SUPERFIN 1.5

eNERGY BLUE/eNERGY CLEAR – 440 лв. 310 лв. 260 лв.
Natural 10 520 лв. 410 лв. 270 лв. 220 лв.
Transitions Signature VII 
(Кафяво/Сиво)    

eNERGY CLEAR – – 500 лв. 430 лв.
Natural 10 – 520 лв. 460 лв. 400 лв.

Transitions XTRActive 
(Сиво)    

eNERGY CLEAR – – – 430 лв.
Natural 10 – – – 400 лв.

Indocromic PhotoActive 
(Кафяво/Сиво)    

eNERGY CLEAR – – – 360 лв.
Natural 10 – – – 310 лв.

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПОРЪЧКА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ ОПЦИОНАЛНИ ПАРАМЕТРИ*

1. Центрираща височина 4. Ъгъл на инклинация
2. Моноклярна пупилна дистанция 5. Пантоскопичен ъгъл
3. Форма на рамката 6. Вертексно разстояние 

  *В случай, че не бъдат посочени ще бъдат 
приложени стойности по подразбиране

* Digitalized. Not necessary to indicate the diameter

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАБОТКИ 
след запитване

Специална дебелина
Cyl. над 4D
Сфера извън диапазон
Призма до 3D

ОЦВЕТЯНЕ
при SunMAX

Едноцветно Indosol оцветяване 
Кафяво, Сиво, Зелено (тон C и D)

при оцветени
Indosol - едноцветно/преливащо
IndoCare - възможно за Indofin 1.6
Оцветени с Natural 10
IndoforYou - IndoforNight/ IndoforRelax
(без Indofin extra 1.67)

IndoPOLAR
(Кафяво/Сиво/Зелено) Вътрешен Natural 10 – – 410 лв. 350 лв.

Color Вътрешен или двустранен 
Natural 10 – 400 лв. 280 лв. 290 лв.

SunMax – 420 лв. 290 лв. 220 лв.

FreeMax лещите се доставят с ексклузивна опаковка и 
персонална гаранционна карта.

FreeMax oпционална видима маркировка 
за качество и автентичност
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T     

FORZA подпомага ефективно зрението на тези потребители, които често използват близка дистанция (документи, 
компютри, мобилни устройства, книги...), което ги кара в края на деня да чувстват зрителна умора.

FORZA подпомага акомодацията така че в края на деня пациентите да се чувстват по-енергични. 

FORZA предлага допълнителни стойности 0.47 или 0.8D, oсигуряващи следните предимства за потребителите:

•	 По-малко усилия при промяна на зрителната дистация (далече-близо)

•	 По-добра ефективност при зрение на близка дистанция

Зрителната дистанция се променя постоянно 

Повече зрителни усилия на 
близка дистанция. По-голяма 
умора в края на деня.

Ак
ом

од
ац

ио
нн

о 
 

ус
ил

ие

По-малко акомодационно усилие при 
промяна на зрителната дистанция.
Подобрена ефективност на близка 
дистанция. Очите остават отпочинали 
в края на деня.

Далече

Близо

Конвенционални  
еднофокусни	лещи

ПОСТИГНЕТЕ ПОВЕЧЕ

С ВАШЕТО ЗРЕНИЕ
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Forza 0.47 / 0.8
Forza са еднофокусни лещи, предназначени за млади 

потребители, които желаят комфорт през целия ден при 
работа с дигитални устройства или документи. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАБОТКИ* +30 лв.
• Специален диаметър  

• Специална дебелина  

• Дигитална оптимизация на 
дебелината спрямо рамката

 

• Призма до 3D  

• Специална кривина  
 

 FORZA INDOFIN 1.67 INDOFIN 1.6 SUPERFIN 1.5

eNERGY BLUE / eNERGY CLEAR 350 лв. 310 лв. 230 лв.
Natural 10 290 лв. 270 лв. 170 лв.

Transitions Signature VII 
(Кафяво/Сиво)

eNERGY CLEAR 520 лв. 370 лв. 330 лв.
Natural 10 470 лв. 320 лв. 280 лв.

Transitions Xtractive
(Сиво)

eNERGY CLEAR 330 лв.
Natural 10 – – 280 лв.

ЦЕНТРИРАНЕ

Центрирайте спрямо монокулярната
пупилна дистанция за далече.
Минимална центрираща височина 14мм. 
Минимално отстояние от горния ръб  
на рамката 8мм.

SUPERFIN 1.5

Transitions Signature VII и XTRActive:  
От -4 D с диаметър 65/70

n: 1.67- Abbe: 31,2-  UV: 397 nm

INDOFIN EXTRA 1.67 INDOFIN 1.6
n: 1.6 - Abbe: 40 - UV: 397 nm n: 1.5 - Abbe: 59 - UV: 345 nm

65/70

65/70
70/75

65/70
70/75

65/70

65/70

65/70
70/75

65/70
70/75

65/70

65/70

65/70
70/75

65/70
70/75

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Корекция за далечна дистанция.  
Моля, посочете градусите на цилиндъра при
наличие на астигматизъм.

 Изберете функционална добавка:
• +0.47D - потребители над 14 год.
възраст или при по-ниска корекция
• +0.80D - потребители в начална
пресбиопия или при по-висока корекция

Възможност  

за Cyl до 

5D

*след запитване
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ПРЕДИМСТВА
•	 Завишен	комфорт
•	 Ергономична	работна	поза
•	 Без	зрително	натоварване

Резултатна рефракция предвид дегресията +4.0 -0.75 = +3.25D.

Желаната рафракция за близо +4D.

Пример: Потребител с рефракция за близо=+0.50D. и добавка +3.50D.
Lecta: търсената рефракция за близо: +4.0D.

Lecta
Най-подходящото 
решение за офиса

Стандартни лещи за четене
· По-некомфортни
· Без възможност за движение
· Ограничено зрително поле

Lecta
· По-добър комфорт
· Гъвкавост
· По-дълбоко зрително поле

Най-комфортните лещи за близка дистанция 
Основната цел на Indo е винаги да удовлетворява изискванията на потребителите. С това намерение, Indo създаде Lecta 
- еднофокусни лещи за четене, предоставящи по-голяма дълбочина на зрителните полета. Lecta са перфектни за всички 
пресбиопи с ниски и средни нива на рефракция, като им предоставя по-голям комфорт при четене, работа на междинно 
разстояние и при употреба на мобилни устройства.  

Еднофокусни лещи с дегресия 0.75D



27

SUPERFIN 1.5

Lecta 
Бели органични лещи чрез FreeForm технология, 

подходящи за работа в офис помещение. Осигуряват 
по-голяма дълбочина на зрителното поле.

 LECTA Цена

eNERGY BLUE 170 лв. 
Natural 10 130 лв. 
Cefir 120 лв.

ЦЕНТРИРАНЕ

Центрирайте спрямо монокулярната пупилна 
дистанция за близо, като от нея извадите по 1мм 
на око – при монокулярна пупилна дистанция 
32/32мм, центрирайте на 31/31мм. Центърът 
на зеницата трябва да съвпада с центриращата 
точка на шаблона.
Минимална центрираща височина 18мм.

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Изисква се само рецепта за близко разстояние.

n: 1.5 Abbe: 59.  UV: 345 nm

ø 65/70
   70/75
* Не се предлага

Superfin 1.5

L

Lecta - постоянни маркировки
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CYL+

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАБОТКИ* +30 лв.
• Специален диаметър  

• Специална дебелина  

• Дигитална оптимизация на 
дебелината спрямо рамката

 

• Призма до 5D  

• IndoforRelax оцветяване
*след запитване
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАБОТКИ* +30 лв.
• Специален диаметър  

• Специална дебелина  

• Дигитална оптимизация на 
дебелината спрямо рамката

 

• Cyl. от 4.25 до 8D
• Сфера извън диапазон
• Призма до 5D  

• Специaлна кривина

IndoforNight
n: 1.5/1.6/1.67  - Abbe: 59/40/32. -UV: 345/396/397 nm

Лещи със специален филтър в жълт нюанс, 
подобряващ контраста и зрителното възприятие 

през нощта и в слабо осветена среда.

Superfin 1.5
 

СФЕРИЧНИ

Indofin 1.6
 

СФЕРИЧНИ

Indofin extra 1.67
 

АСФЕРИЧНИ
 

АСФЕРИЧНИ

+8

+9

+10

65

70

70-65

75-70

70

75-70-65

65

70-65 
*

65

70-65 

75-70 

75-70-65 

70

*

60

65-60 

70 

70-65-60 

65

IndoforNight Цена

Superfin 1.5 Natural 10 160 лв.
Indofin 1.6 Natural 240 лв.
Indofin 1.6 AS Natural 250 лв.
Indofin extra 1.67 AS Natural 330 лв.

CYL+ CYL+ CYL+ CYL+

*след запитване
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IndoCare 

IndoCare Цена
Natural 10 290 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАБОТКИ*      +30 лв.
• Специален диаметър
• Специална дебелина
• Дигитална оптимизация на  

дебелината спрямо рамката
• Cyl. от 4.25 до 8D
• Сфера извън диапазон
• Призма до 5D
• Специална кривина

ПОКАЗАНИЯ
• Очни смущения и заболявания.
• Превантивна мярка при професионалисти, които 

използват съоръжения, излагащи ги на интензивна UV 
радиация и видима радиация до 440/500/527 nm.

• Следоперативна намеса.

ПРЕДИМСТВА
• UV защита.
• Подобряват зрителната острота и повишават контраста.
• Предотвратяват очни заболявания, причинени от 

ултравиолетова радиация.
• Подпомагат по-лесното адаптиране на очите към 

промените на светлината.
• Редуцират отблясъците и отраженията.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Филтрите Indocare абсорбират цялата ултравиолетова 
радиация и блокират синята светлина като 
редуцират спектъра до  440/500/527 nm, 
защитавайки чувствителността на клетките на ретината. 
Това предоставя специална защита на пациенти с увредена 
ретина като се подобрява зрителната им острота.
Съществуват три типа филтри. В зависимост от типа или 
степента на заболяване, се препоръчва един от трите 
филтъра:

IndoCare 440
  Възрастова макулна 

дегенерация
  Катаракти
  Атрофия на 

зрителния нерв

IndoCare 500
  Възрастова макулна 

дегенерация
  Катаракти
  Атрофия на 

зрителния нерв

IndoCare 527
  Глаукома
  Катаракти
  Възпаление на 

ретината (ретинитис)
  Ретинопатия

n: 1.6-  Abbe: 40. - UV: 440 nm / 500  nm  / 527 nm Лещи, подобряващи зрителното качество при пациенти с 
нарушено зрение.

 INDOFIN 1.6 Сферични

+8

+9

+10

65

70-65 

75-70-65 

70

75

CYL+

*след запитване

За визуализация на филтрите, моля вижте стр. 110 и 111
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Superlent Superfin 
Лентикулярни органични лещи за корекция на високи нива 

хиперметропия.
n: 1.5- Abbe: 59.- UV: 345 nm

 SUPERLENT Цена
Natural 10 190 лв.
Бяло 140 лв.

44 65

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАБОТКИ* +30 лв.
• Специален диаметър
• Специална дебелина
•  Дигитална оптимизация на 

дебелината спрямо рамката
• Cyl. от 4.25 до 6D
• Сфера извън диапазон
• Призма до 5D
• Оцветяване** 

**Възможни покрития  - вътрешен или
двустранен Cefir или Natural 10

+7

+14

+20

+6

+13

+19

+5

+12

+18

+4

+11

+17

+3

+10

+16

+2

+9

+15

+1

+8

65

CYL+

*след запитване
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SUPERNOVA 
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SUPERNOVA
складова наличност България 

SUPERNOVA Цена Наличност в България

Photocromic 1.56 HMC Super Clean  
(Кафяво/Сиво) 70 лв.

SUPERNOVA 1.56 HMC Super Clean 32 лв.  

SUPERNOVA 1.5 HMC 20 лв.

SUPERNOVA 1.5 Super Hard 10 лв.  
 

n: 1.5/1.56 - Abbe: 59/43. - UV: 345/380 nm 

СФЕРИЧНИ
SUPERNOVA 1.5 

Super Hard
SUPERNOVA 1.5 HMC SUPERNOVA 1.56 HMC 

Super Clean
Photocromic 1.56 HMC 

Super Clean

65-70

70

65

Сферични органични лещи с индекс 1.5 и 1.56

CYL+

65

65

70

65

70

65

70

CYL+ CYL+ CYL+
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SUPERNOVA 
складова наличност България 

СФЕРИЧНИ Цена Наличност в България

SUPERNOVA 1.67 AS HMC Super Clean 98 лв.

SUPERNOVA 1.6 AS HMC Super Clean 54 лв.  

SUPERNOVA 1.6 HMC Super Clean 45 лв.  

n: 1.6/1.67 - Abbe: 40/32. -UV: 397/400 nm 

SUPERNOVA 1.6  
HMC Super Clean

SUPERNOVA 1.6 AS 
HMC Super Clean

SUPERNOVA 1.67 AS 
HMC Super Clean

Органични лещи с индекс 1.6 и 1.67

65

70

75

65

70

70

75

-7

-8

-9

-10

65

70

-7

-8

-9

75

70

CYL+CYL+CYL+
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SUPERNOVA PROGRESSIVE
SUPERFIN 1.5
n: 1.5 Abbe: 59.  UV: 350 nm

SUPERNOVA PROGRESSIVE Цена

SUPERNOVA HMC RX 180 лв.

SUPERNOVA Photocromic HMC 
(Кафяво/Сиво) 260 лв.

FreeForm прогресивни лещи, проектирани чрез 3D Tech технология.
Специално предложение от ЮВИ и Indo. Оптимизиран дизайн  

за две центриращи височини 16 и 19мм.

 Аdd: oт 0.75 до 3.50
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SUPERNOVA - 16мм

Овална форма

Кръгла форма
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SUPERNOVA - 19мм

Кръгла форма

Овална форма
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ПРОТИВОСЛЪНЧЕВИ  
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Индивидуални еднофокусни FreeMax 
лещи с призматична компенсация за 
рамки с кривина.
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Индивидуални еднофокусни FreeMax лещи с 
призматична компенсация за рамки с кривина.

n: 1.67- abbe: 31,2- UV: 397 nm
INDOFIN EXTRA 1.67 INDOFIN 1.6

n: 1.6 - abbe: 40 - UV: 397 nm
SUPERFIN 1.5

n: 1.5 - abbe: 59 - UV: 345 nm

База 8 не е възможна при Indofin extra 1.67.

ОЦВЕТЯВАНЕ
 при SunMax

Indosol
Едноцветно: Кафяво, Сиво, Зелено Тон C и D

  при оцветени

Indosol
Едноцветно/Преливащо

IndoCare 
Възможно за Indofin 1.6 Color Natural 10

IndoforYou* 
IndoforNight 
IndoforRelax 
* възможно за Indofin 1.6 и Superfin 1.5

UNIMAX SPORT INDOFIN EXTRA 1.67 INDOFIN 1.6 SUPERFIN 1.5

IndoPOLAR 
(Кафяво, Сиво, Зелено)

Natural 10 вътрешен – 380 лв. 290 лв.

Durcap – 320 лв. 260 лв.

Оцветени
Natural 10  
вътрешен или двустранен 400 лв. 340 лв. 240 лв.

Durcap – 310 лв. 220 лв.

SunMax 415 лв. 310 лв. –

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПОРЪЧКА
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ

1. Монокулярна пупилна дистанция

2. Центрираща височина

3. Форма на рамката

4. Ъгъл на инклинация

5. База 6/7/8

-3,50

CYL+

-3,50

CYL+

-2,50

CYL+

Диаметър след запитване.
Диаметър до ø 90 мм след запитване.
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Globe 678
Сферични лещи с база 6, 7 и 8, диаметри от 75 до 85мм.

INDOFIN 1.6 Цена
Durcap 170 лв.
SunMax 250 лв.
Indosol
Eдноцветно/Преливащо

вътрешен Natural 10 290 лв.
Durcap 240 лв.

SUPERFIN 1.5 Цена
Бяло 120 лв.
Indosol
Eдноцветно/Преливащо

вътрешен Natural 10 190 лв.
Durcap 140 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАБОТКИ* +30 лв.
• Специална дебелина
• Дигитална оптимизация на 

дебелината спрямо рамката
• Cyl. над 2D
• Призма до 3D

 

n: 1.6 - abbe: 41 - UV: 397 nm

INDOFIN 1.6
n: 1.5 - abbe: 5 9- UV: 345 nm

SUPERFIN 1.5

80

80

+4,50

85-80-75

-2,50

80-75

80-75

75

85-80-75

База 7 при Superfin е възможна на ø75

CYL+ CYL+

*след запитване
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Globe Сферични лещи с диаметри  ø75 и ø85

Globe Цена

Бяло 90 лв.

Indosol
Eдноцветно/Преливащо

вътрешен Natural 10 200 лв.
Durcap 160 лв.

n: 1.5- abbe: 59- UV: 345 nm

SUPERFIN 1.5
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАБОТКИ* +30 лв.
• Специален диаметър
• Специална дебелина
• Дигитална оптимизация на 

дебелината спрямо рамката
• Cyl. от 4,25 до 6D
• Сфера извън диапазон
• Призма до 5D
• Специална кривина

 

+7,50

+6,50

+5,50

-7,50

-6,50

-5,50

75

75

80-75

80-75

85*-80-75

85*-80*-75

CYL+

*след запитване
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Поляризирани лещи
100% ефективност срещу отраженията
100% UV защита
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n: 1.5- abbe: 59. - UV: 400 nmn: 1.6- abbe: 42. - UV: 400 nm

INDOFIN 1.6 SUPERFIN 1.5

70 

65

65

Цветове: Кафяв, Сив, Зелен

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАБОТКИ* +30 лв.
• Специален диаметър
• Специална дебелина
• Дигитална оптимизация на  

дебелината спрямо рамката
• Сфера извън диапазон
• Призма до 5D
• Специална кривина

70-65 

70 

70-65 

INDOFIN 1.6 Цена

IndoPOLAR
Natural 10 вътрешен 400 лв.
Durcap 350 лв.

Superfin 1.5 сферични Цена

IndoPOLAR
Natural 10 вътрешен 200 лв.
Durcap 140 лв.

Поляризирани противослънчеви корекционни 
лещи.

CYL+ CYL+

*след запитване
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Left eyeRight eye
Temporal side Nasal side Temporal side

Maxima UNI - Marcas indelebles

Indofin extra 1.67 Indofin 1.6

mf 16 mf 16

mf 167 mf 16

ø 70 ø 70

U N IU N I

Supefin 1.5

mf 15

UNImax SPORT

Indopolar

Lens Type Indofin 1.67 Indofin 1.6 Superfin 1.5 IndoPOLAR 1.6 IndoPOLAR 1.5

UniMax Sport mfs67 mfs6 mfs mfsP6 mfsP

R L

mfs 6 mfs 6

Lens Type
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ПРОгРЕСИВНИ ЛЕЩИ 
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Н о в а  г а м а
INDO непрестанно създава иновации: прогресивни лещи за очила с напредничав дизайн, 
изключително ценени от потребителите.

Всички INDO прогресивни лещи са произведени по последните технологии: FreeMax и FreeForm.

Прогресивите са разделени в две категории:

•	 FreeMax технология: тази категория предоставя непознати досега конкурентни и 
значими ползи за потребителите (Премиум клас): MaxVita, Maxima, EasyMax

•	 FreeForm технология: INDO представя Ingenia  New най-съвършеният продукт от 
гамата FreeForm.

FreeForm

Топ клас Висок клас Среден клас

FreeMax

Премиум клас

RVD

RVD

RVD

RVD

RVD

RVD
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Прогресивни лещи продуктово портфолио 

MaxVita 
RVD

Maxima
RVD

Easymax
RVD

   Ingenia
   RVD

  Activa
  RVD

NeoMADE

FreeMax редуцирана дебелина

Преизчисляване на диоптъра 
спрямо оптометричните данни

Разпределяне на аберациите извън 
формата на рамката

Оптимизиране на аберациите 
според дължината на коридора

Възможност за избор  
на прогресивен коридор

Дигитална обработка  
на вътрешната повърхност

         ПЕРСОНАЛИЗИРАНА

Видима маркировка за 
разпознаване и гаранция

Бърза адаптация

Редуциране на плуващия ефект

По-широки зрителни полета

Ниво на комфорт

По-леки и  тънки лещи

По-ясно и остро зрение

ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ

ПРЕДИМСТВА

Оптимизация за 
междинни и близки 
разстояния

RESPONSIVE 
VISIöN 
DESIGN

Персонализация MaxVita Код

MaxVita 
RVD

Maxima
RVD

Easymax
RVD

Ingenia
RVD

Activa
RVD

NeoMADE

FREEMAX FREEFORM

RVD
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FREEMAX
FreeMax е технология, която предлага 
възможност да се проектира дизайн, 
какъвто чрез стандартна FreeForm 
технология не би могъл да бъде 
постигнат. Благодарение на MaxTool - 
иновативен обработващ инструмент се 
постига максимална прецизност при 
обработка на оптичните повърхности.

ИНОВАЦИЯТА
FreeMax е иновативно постижение 
при обработката на повърхностите на 
корекционните лещи. Надграждайки 
FreeForm технологията, FreeMax 
  

 
отстранява един от основните ѝ 
недостатъци при обработка на 
задната повърхост. Благодарение на 
сложен алгоритъм, FreeMax позволява 
постигане на по-плавна и гладка 
повърхност, както и впечатляващо 
редуциране на дебелината в 
централната и периферната част на 
лещата. Използвайки информацията за 
оптометричните параметри и формата на 
рамката, FreeMax измества аберациите 
извън използваните зрителни зони, в 
следствие на което зриетелното поле е 
с 40% по-широко спрямо индивидуални 
FreeForm лещи.

СЪВЪРШЕН КОНТРОЛ
Благодарение на FreeMax, Indo  
осъществява дизайни с напълно 
контролирани във всяка точка оптични 
повърхности.

FREEMAX E ПАТЕНТОВАНА 
ТЕХНОЛОГИЯ НА INDO

Технология в услуга на очите

MAXIMA RVD
прогресивни лещи

Аберациите са 
разпределени извън 

формата на монтиране

Стандартни FreeForm
прогресивни лещи

Аберациите не се 
разпределят спрямо 

формата на монтиране

Ясен образ по цялата площ на формата
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Достъпът до продукти разработени чрез FreeMax 
технология предоставя предимства за оптика и клиентите.

FreeMax осигурява възможност на специалиста да 
предложи технологично най-напредналите продукти и 
удоволетвореност за потребителя.

ОПТИЧЕН РЕЗУЛТАТ
FreeMax обработката позволява постигане на дизайн 
изчистен от аберации. Тези аберации са изместени в 
неизползваемите зони извън формата на рамката, които се 
отстраняват след периферната обработка на лещите.

Това осигурява подобрено зрително качество и максимала 
потребителска удовлетвореност.

ГЕОМЕТРИЧЕН РЕЗУЛТАТ
FreeMax позволява калкулиране на профил, при който се 
отстранява повече материал от заготовката без нарушаване 
на оптичните качества. Това води до значително редуциране 
на дебелината, както при никоя друга технология.

Благодарение на това предимство потребителите ще бъдат 
удовлетворени от по-тънки и по-леки лещи.

Eth
frame Eth

frame

Eth
frame

Cth
freemax

Scc
freemax

rframe rframe

Cth
precalFF

Scc
FF

Периферна дебелина 
след обработка

Радиус на рамката

FREEFORM
ЛЕЩА

FREEMAX
ЛЕЩА

A

B
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RVD е нова концепция за дизайн при 
прогресивните лещи на Indo, съобразена със 
съвременните зрителни нужди.

Зрителните нужди на днешните потребители се 
променят. Използването на средни и средно близки 
дистанции в модерното ежедневие доминира. 
Фокусирайки се в тези зони, потребителите 
се нуждаят от завишен комфорт и свобода да 
извършват дейности без да изпитват зрителна 
умора.

Прогресивните лещи, които предлага RVD 
концепцията напълно задоволяват зрителните 
нужди на тези потребители, които изискват повече 
при работа на близки и средни разстояния.

В зависимост от стойността на добавката и 
центриращата височина, RVD разпределя 
нарастването на добавката по оптимален начин. 
Благодарение на това, RVD прогресивните лещи 
предлагат широки близки зони в хоризонтално и 
вертикално направление.

Резултатът
  Естествен преход между далечна и близка зона
  Лесно намиране на необходимите зрителни зони
  Зрително спокойствие при четене
  Бърза адаптация
  Удобни за работа на различни дистанции

RVD оптимизиран дизайнСтандартен прогресивен дизайн

RESPONSIVE 
VISIöN 
DESIGN

RVD
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Предимствата
RVD осигурява две съществени предимства за потребителите:

ERGO
FREE

RVD ни позволява да контролираме силата на 
добавката във всяка една точка, а дължината на 
прогресията се проектира на база центриращата 
височина с цел покриване на съвременните 
зрителни нужди - използване на мобилни 
устройства и стационарни монитори.

Smart коридорът подобрява кореспонденцията 
между различните зони, което подобрява 
комфорта и редуцира зрителното натоварване 
при продължителна работа.

Всичко това се постига без компромис със 
зрението на различните дистанции.

SMART
CORRIDOR

Предоставя по-широка зона за зрение на близка 
дистанция, освободена от аберации.

Липса на необходимост от накланяне или 
повдигане на главата, за получаване на ясно 
зрение при работа на междинна дистанция.

Ergo Free редуцира тези некомфортни движения и осигурява комфортна работна позиция

Конвенционален прогресив

RVD със Smart Corridor

1 2
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За да ви улесни, Indo предлага IndoCenter - мобилна 
система, която ви позволява да снемете оптометричните 
измервания необходими за производството и 
центрирането на индивидуалните лещи по един 
прецизен, лесен, бърз и елегантен начин.

ПОПИТАЙТЕ КАК ДА СЕ СДОБИЕТЕ С INDOCENTER.

Отчитане на всички измервания само чрез 3 снимки

•	Монокулярна пупилна дистанция

•	Центрираща височина

•	Диаметър

•	Вертексно разстояние

•	  Дължина на коридора  
(за прогресивни лещи)

•	Боксинг параметри

•	  Базова кривина

•	Пантоскопичен ъгъл

•	  Ъгъл на инклинация
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FREEMAX е технология, която дава възможност за максимална прецизност при 
повърхностната обработка на корекционните лещи. FREEMAX постига пълен контрол 
върху дизайна на оптично и геометрично ниво.

Технологията FREEMAX дава възможност за проектиране и производство на дизайни, 
каквито чрез стандартната FreeForm технология не могат да бъдат постигнати. 
FREEMAX е гама на Indo, предлагаща голям брой персонализирани решения с най-висока 
потребителска стойност.

FREEMAX  
МУЛТИФОКАЛНИ РЕШЕНИЯ  
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ЕДИНСТВЕНО 
ЗА ВАС

Персонализирани FreeMax лещи, 
базирани на индивидуалните 
потребителски навици. MaxVita 
предлага най-подходящия дизайн 
според времето, отделено за различни 
зрителни дейности.

Успехът на продукта се крие в коректното 
идентифициране на зрителните нужди.  
MaxVita адаптира тези индивидуални 
нужди в дизайна си.

MaxVita предлага 81 различни дизайна, 
съобразени с профила на потребителя. 
Специално разработеното MaxVi-
ta приложение позволява бързо и 
лесно определяне на зрителните 
навици и гарантира високо ниво на 
персонализация.

ПРЕДИМСТВА

• Предлага най-добро зрително 
качество съобразено със зрителните 
навици

• Гарантира максимална 
удовлетвореност

• До 40% по-широки зрителни полета 
на всички дистанции

• Редуциране на дебелиата до 62%

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ, 
КОИТО ЦЕНЯТ 

ИДИВИДУАЛНОСТТА 

freemaxvision.com
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Възможност  

за Cyl до 

6D
Възможност  

за Cyl до 

7D
Възможност  

за Cyl до 

6D
Възможност  

за Cyl до 

5D

Transition до -10D. Transition до -10D.
IndoPOLAR: Oт +7D до -10D.

IndoPOLAR: Oт +5D до -5D.

n: 1.67- abbe: 31,2- UV: 397 nm

INDOFIN EXTRA 1.67 INDOFIN 1.6
n: 1.6 - abbe: 40 - UV: 397 nm

SUPERFIN 1.5HI-FIN 1.74
n: 1.74 - abbe: 33 - UV: 397 nm n: 1.5 - abbe: 59 - UV: 345 nm

+8

+9

-14

Персонализиран FreeMax прогресив, съобразен с 
индивидуалните зрителни навици.

RVD

Диаметър след запитване
Диаметър до ø 90мм (за Superfin 1.5 80мм)

CYL+ CYL+ CYL+ CYL+

Add от 0.75 до 3.50 
Центрираща височина от 14мм.
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Предложете с eNERGY  
За максимално зрително здраве

Защото eNERGY предпазва зрението от 
вредните лъчения както навън така и 
вътре.

• Предпазва зрението от вредните лъчения 
(синя светлина, UV и IR радиация)
• Редуцира зрителната умора
• Забавя евентуалното развитие на 
катаракта
• Предпазва от раздразнения на очите
• Предотвратява стареенето на кожата 
около очите

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПОРЪЧКА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ ОПЦИОНАЛНИ ПАРАМЕТРИ*

1. Потребителски профил 6. Ъгъл на инклинация

2. Инициали на потребителя 7. Пантоскопичен ъгъл

3. Центрираща височина 8. Работна дистанция

4. Монокулярна пупилна дистанция 9. Вертексно разстояние

5. Форма на рамката* *В случай, че не бъдат посочени ще бъдат 
приложени стойности по подразбиране

*Не е необходимо да се посочи диаметър

ОЦВЕТЯВАНЕ
при  SunMax

Indosol 
Едноцветно: Кафяво, Сиво, Зелено (Тон C и D)

 при oцветени

Indosol 
Едноцветно/Преливащо

IndoCare
Възможно за Indofin 1.6 Color Natural 10

IndoforYou* 
IndoforNight 
IndoforRelax  
*Възможно за Indofin 1.6 и Superfin 1.5

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАБОТКИ след запитване

• Специална дебелина
• Дигитална оптимизация на  

дебелината спрямо рамката
• Призма до 5D
• Специална кривина
• Inset 0

FreeMax лещите се доставят с ексклузивна опаковка и
персонална гаранционна карта

 MAXVITA RVD HI-FIN 1.74 INDOFIN EXTRA 1.67 INDOFIN 1.6 SUPERFIN 1.5

eNERGY BLUE/eNERGY CLEAR – 730 лв. 680 лв. 610 лв.

Natural 10 750 лв. 680 лв. 630 лв. 570 лв.

Transitions Signature VII 
 (Кафяво/Сиво)    

eNERGY CLEAR – 900 лв. 850 лв. 750 лв.
Natural 10 – 850 лв. 810 лв. 700 лв.

Transitions XTRActive 
 (Сиво)    Natural 10

eNERGY CLEAR – – – 750 лв.
Natural 10 – – – 700 лв.

Indocromic PhotoActive 
 (Кафяво/Сиво)    Natural 10

eNERGY CLEAR – – – 710 лв.
Natural 10 – – – 660 лв.

IndoPOLAR 
(Кафяво/Сиво/Зелено)

Вътрешен Natural 10 – – 720 лв. 700 лв.
Durcap – – 670 лв. 600 лв.

Оцветени 

Вътрешен или двустранен 
Natural 10 – 740 лв. 670 лв. 590 лв.

Durcap – – 620 лв. 550 лв.
SunMax – 740 лв. 720 лв. –

FreeMax oпционална видима маркировка за 
качество и автентичност
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Maxima се произвеждат чрез Shape 
Frame Control - SFC (Контрол на 
формата на кръжилото), което 
позволява по-широки зрителни 
полета и минимална дебелина във 
всяко направление. Благодарение 
на FreeMax e заложен пълен 
контрол върху дизайна на оптично и 
геометрични ниво в лещите Maxima.

При Maxima се взима предвид 
позицията на носене на рамката като 
се позволява и Inset оптимизация.

При изработката на прогресивните 
лещи Maxima се прилага формата 
на избраната рамка за гарантиране 
на максимален комфорт. FreeMax ни 

позволява да изместим аберациите 
извън използваемата част от формата 
на рамката, която отпада след 
монтажа на лещите. По този начин 
потребителите получават до 40% по-
широко зритело поле, освободено от 
периферни аберации.

Пълният контрол на геометрично 
ниво ни позволява постигане на 
невъзможно за други технологии 
кривини. Това води до 62% по-тънки 
лещи.

Maxima са разработени за 
потребителите желаещи превъзходно 
зрение.

ПРЕДИМСТВА
• До 40% по-широки зрителни 

полета на всички дистанции
• До 62% по-тънки лещи
• Отлично зрително качество и 

стабилност на образа
• Гарантира пълна клиентска 

удовлетвореност

За потребители, желаещи  
превъзходно зрение

ЗРИТЕЛНО 
СЪВЪРШЕНСТВО

freemaxvision.com
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Maxima е революция в индивидуалните прогресивни лещи. Всичко започва, когато Indo разработва и патентова FreeMax технологията. Тази 
революционна технология е използвана и при проектирането и производството на лещите Maxima, като предоставя конкурентни предимства, 
непознати досега и осигурява забележителни ползи за потребителя.

•	Maxima е сигурност и комфорт
•	Maxima е качество
•	Maxima е естетика

•	Maxima е благополучие
•	Maxima е здраве
•	Maxima е признание

Maxima предоставя над 40% подобрения в периферните зрителни полета*, благодарение на новото преизчисляване на  прогресивния 
дизайн, при който за първи път се използва формата на рамката, за да се изместят периферните аберации извън рамката. Така аберациите 
се отстраняват при финалното изрязване на лещата при обработка.

Технологията FreeMax позволява производство на лещи с по-прецизна и сложна обработка на повърхността на лещата в сравнение с 
конвенционалната FreeForm технология. Като резултат от това се получава супер оптимизация на централната дебелина до 21% и на 
периферната до 62% в сравнение с лещи от същия индекс на рефракция. Това ултра високо изтъняване се получава благодарение на новата 
Max-Tool система и FreeMax технология.

Периферна дебелина при плюсови прогресивни лещи

МАКСИМАЛНО ЗРЕНИЕ

МАКСИМАЛНА ЛЕКОТА

МАКСИМАЛНО ЗДРАВЕ
Защото eNERGY предпазва зрението от вредните лъчения както навън така и вътре.
•	 Предпазва зрението от вредните лъчения (синя светлина, UV и IR радиация)
•	  Редуцира зрителната умора
•	 Забавя евентуалното развитие  на катаракта
•	 Предпазва от раздразнения на очите
•	 Предотвратява стареенето на кожата около очите

MAXIMA E ПРИЗНАНИЕ
Maxima са първите лазерно гравирани лещи с видима маркировка като символ за гаранция и 
индивидуалност.  Тази маркировка е символ на прецизност и иновативност.

FreeForm прогресивна лещаСтандартна прогресивна леща Maxima прогресивна леща

•	 Максимална ширина на зрителните полета
•	 Латерална стабилност: чувството на замаяност е отстранено

•	 Maксимално лесна и бърза адаптация
•	 Яснота и комфорт

•	 Максимална лекота
•	 Максимална естетика 
•	 Максимален комфорт

Maxima FreeForm прогресивна леща

*В сравнение със стандартна прогресивна леща.
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Индивидуални FreeMax прогресивни лещи. До 40%  
по-широки зрителни зони, максимална лекота и естетика.RVD

+

 Transition до -10D.  Transition до -10D.
IndoPOLAR: от +7D до -10D.

Аdd от 0.75 до 3.50 
Центрираща височина от 14мм.

INDOFIN 1.6
n: 1.6 - abbe: 40 - UV: 397 nmn: 1.67- abbe: 31,2- UV: 397 nm

INDOFIN EXTRA 1.67HI-FIN 1.74
n: 1.74 - abbe: 33 - UV: 397 nm

+8

+9

-14

+8

SUPERFIN 1.5
n: 1.5 - abbe: 59 - UV: 345 nm

Диаметър след запитване
Диаметър до ø 90мм (за Superfin 1.5 80мм)

IndoPOLAR: от +5 до -5D.

Възможност  

за Cyl до 

6D
Възможност  

за Cyl до 

7D
Възможност  

за Cyl до 

6D
Възможност  

за Cyl до 

5D

CYL+ CYL+ CYL+ CYL+

При рамки с 
кривина  

Maxima Sport 
стр. 79
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Предложете с eNERGY  
За максимално зрително здраве

Защото eNERGY предпазва зрението от 
вредните лъчения, както навън така и 
вътре.

• Предпазва зрението от вредните лъчения  
(синя светлина, UV и IR радиация)
• Редуцира зрителната умора
• Забавя евентуалното развитие на 
катаракта
• Предпазва от раздразнения на очите
• Предотвратява стареенето на кожата 
около очите

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПОРЪЧКА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ ОПЦИОНАЛНИ ПАРАМЕТРИ*

1. Монокулярна пупилна дистанция 4. Ъгъл на инклинация

2. Центрираща височина 5. Пантоскопичен ъгъл

3. Форма на рамката 6. Работна дистанция

7. Вертексно разстояние

8. Дължина на коридор
*В случай, че не бъдат посочени ще бъдат 
приложени стойности по подразбиране

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАБОТКИ след запитване

• Специална дебелина
• Дигитална оптимизация на 

дебелината спрямо рамката
• Призма до 5D
• Специална кривина
• Inset 0 

ОЦВЕТЯВАНЕ
при  SunMax

Indosol 
Едноцветно: Кафяво, Сиво, Зелено (Тон C и D)

 при oцветени

Indosol 
Едноцветно/Преливащо

IndoCare
Възможно за Indofin 1.6 Color Natural 10

IndoforYou* 
IndoforNight 
IndoforRelax  
*Възможно за Indofin 1.6 и Superfin 1.5

FreeMax лещите се доставят с ексклузивна опаковка и
персонална гаранционна карта

 MAXIMA RVD HI-FIN 1.74 INDOFIN EXTRA 1.67 INDOFIN 1.6 SUPERFIN 1.5

eNERGY BLUE/eNERGY CLEAR – 730 лв. 680 лв. 530 лв.

Natural 10 750 лв. 680 лв. 630 лв. 490 лв.

Transitions Signature VII 
 (Кафяво/Сиво)    

eNERGY CLEAR – 900 лв. 850 лв. 670 лв.
Natural 10 – 850 лв. 810 лв. 620 лв.

Transitions XTRActive 
 (Сиво)    Natural 10

eNERGY CLEAR – – – 670 лв.
Natural 10 – – – 620 лв.

Indocromic PhotoActive 
 (Кафяво/Сиво)    Natural 10

eNERGY CLEAR – – – 630 лв.
Natural 10 – – – 580 лв.

IndoPOLAR 
(Кафяво/Сиво/Зелено)

Вътрешен Natural 10 – – 720 лв. 700 лв.
Durcap – – 670 лв. 600 лв.

Оцветени 
Вътрешен или двустранен 
Natural 10 – 740 лв. 670 лв. 590 лв.

Durcap – – 620 лв. 550 лв.
SunMax – 740 лв. 720 лв. –

FreeMax oпционална видима маркировка за 
качество и автентичност



Революцията 
започва тук

Защо предимствата от FreeMax технологията да не бъдат достъпни за повече потребители?
EasyMax е достъпното лице на FreeMax технологията. Препоръчва се за потребители желаещи максимално зрително 
качество  на най-добра цена.

EasyMax позволява на клиентите да изпитат ново зрително преживяване, удовлетворяващо техните зрителни нужди.

•	 Редуцирането на аберациите води до разширяване на зрителните полета с 30%.
Само чрез посочване на центриращата височина FreeMax позволява да се редуцира значителна част от аберациите.

•	 Редуциране на дебелината с до 36%.
EasyMax предоставя изключителна естетика и комфорт на потребителите. Посочвайки точната форма на рамката или 
идентична такава, вие може да се възползвате от възможностите на FreeMax оптимизацията.

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ, ТЪРСЕЩИ МАКСИМАЛНО 
КАЧЕСТВО НА НАЙ-ДОБРА ЦЕНА
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Transition до -10D.
Transition до -10D.
IndoPOLAR: от +7D до -10D. IndoPOLAR: от +5D до -5D.

Transitions Signature VII и XTRActive:  
От -4 D единствено в овал 65x55

+8

-12,25

65x55
65x55

65x55

65x55

65x55

65x55
70x60

65x55
70x60 65x55

70x60
65x55
70x60

65x55
70x60

65x55**

65x55* 65x55*

65x55
70x60

CYL+ CYL+ CYL+

Add от 0.75 до 3.50 
Центрираща височина от 14мм.

n: 1.67- abbe: 31,2- UV: 397 nm

INDOFIN EXTRA 1.67 INDOFIN 1.6
n: 1.6 - abbe: 40 - UV: 397 nm

SUPERFIN 1.5
n: 1.5 - abbe: 59 - UV: 345 nm

FreeMax прогресивни лещи.  
До 30% по-широки зрителни полета, леки и естетични.

RVD
+

Възможност  

за Cyl до 

6D
Възможност  

за Cyl до 

7D
Възможност  

за Cyl до 

5D
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАБОТКИ     след запитване

• Специална дебелина
• Дигитална оптимизация на  

дебелината спрямо рамката
• Възможност за Cyl до 4D
• Призма до 3D
• Специална кривина
• Кръгла форма (ø65/70 и 70/75)
• Кръгла форма, децентрация 5мм (ø65/75 и 

70/80)
• Кръгла форма, децентрация 10мм (ø70/90)
• Овална форма, децентрация 10мм 

(ø70х55/90)

Предложете с eNERGY  
За максимално зрително здраве

Защото eNERGY предпазва зрението от 
вредните лъчения както навън така и 
вътре.

• Предпазва зрението от вредните 
лъчения (синя светлина, UV и IR 
радиация)

• Редуцира зрителната умора
• Забавя евентуалното развитие на 

катаракта
• Предпазва от раздразнения на очите
• Предотвратява стареенето на кожата 

около очите

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПОРЪЧКА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ ОПЦИОНАЛНИ ПАРАМЕТРИ

1. Центрираща височина 2. Форма на рамката

3. Дължина на коридора

ОЦВЕТЯВАНЕ
при  SunMax

Indosol 
Едноцветно: Кафяво, Сиво, Зелено (Тон C и D)

 при oцветени

Indosol 
Едноцветно/Преливащо

IndoCare
Възможно за Indofin 1.6 Color Natural 10

IndoforYou* 
IndoforNight 
IndoforRelax  
*Възможно за Indofin 1.6 и Superfin 1.5

 EASYMAX RVD INDOFIN EXTRA 1.67 INDOFIN 1.6 SUPERFIN 1.5

eNERGY BLUE/eNERGY CLEAR 580 лв. 530 лв. 440 лв.

Natural 10 520 лв. 480 лв. 400 лв.

Transitions Signature VII 
 (Кафяво/Сиво)    

еNERGY CLEAR 740 лв. 650 лв. 560 лв.

Natural 10 690 лв. 600 лв. 510 лв.

Transitions XTRActive 
 (Сиво)    

еNERGY CLEAR – – 560 лв.

Natural 10 – – 510 лв.

Indocromic PhotoActive
(Кафяво/Сиво)   

еNERGY CLEAR – – 530 лв.

Natural 10 – – 480 лв.

IndoPOLAR
(Кафяво/Сиво/Зелено)

Вътрешен Natural 10 – 520 лв. 470 лв.

Durcap – 500 лв. 450 лв.

Оцветени 

Вътрешен или  
двустранен Natural 10 560 лв. 500 лв. 440 лв.

Durcap – 460 лв. 400 лв.

SunMax 590 лв. 570 лв. –

FreeMax лещите се доставят с ексклузивна опаковка и
персонална гаранционна карта

FreeMax видима маркировка за качество и автентичност е 
опционална при предоставяне формата на рамката
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Максимална защита срещу всички вредни лъчи, съчетана в една единствена 
прозрачна леща. Подходящи за употреба на закрито и открито.

Редуцира зрителна умора

Успокоява зрението

Защитава зрението

UV и инфрачервена 
защита

Неутрализира 
синята светлина

от електронни 
           устройства

 
 

патент 
INDO
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FreeForm  
ПРОгРЕСИВНИ ЛЕЩИ
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INGENIA
ПОЛЗАТА ОТ ИНОВАЦИИТЕ

ПРЕДИМСТВА ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

• До 30% по-широко зрително поле на всяка дистанция 
спрямо конвенционални FreeForm лещи

• Комфорт при работа на междинно разстояние
• Удовлетвореност при всяка ситуация

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ 
С ВЗИСКАТЕЛНИ 
ЗРИТЕЛНИ НУЖДИ

ПРЕДИМСТВА ЗА СПЕЦИАЛИСТА

• Множество опции за задоволяване на всяка 
потребност

• Оптимизиран дизайн за всяка рамка
• Висока потребителска удовлетвореност и 

генериране на лоялност

Най-високият клас FreeForm 
прогресивни лещи, които в допълнение 
към RVD концепцията отчитат и 
оптометричните параметри за 
позицията на рамката. Благодарение 
на това, INGENIA предлагат дизайн без 
аналог сред прогресивните лещи.

RVD
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INGENIA RVD

INGENIA RVD са индивидуални FreeForm прогресивни лещи с най-добрата оптимизация на зрителните полета.

INGENIA RVD са без конкуренция, благодарение на уникалния си дизайн. Няма друга прогресивна леща в тази категория, която да притежава 
същата оптимизация на зрителните полета.

Какви са ползите?
Оптимизация на зрителните полета
•	 30% по-малко странични аберации в зрителното поле* 
•	 По-голям комфорт
•	 Незабавно подобряване на зрението

* В сравнение със стандартни FreeForm лещи

Оптимизирана добавка в съответствие с работното разстояние
•	 По-широка и по-удобна зона за четене
•	 Най-добрата алтернатива за потребители на мобилни устройства

Зрително качество
•	 Оптимизирани за всяка позиция на рамката при носене от 

потребителя
•	 Оптимизирани за всяка специфична рамка

Как се произвежда INGENIA?
Вземат се предвид индивидуалните параметри на носене на рамката, 
необходимата работна дистанция и дължина на коридора, за да се 
направи персонализиран дизайн с оптимизирани зрителни полета.

Благодарние на това, INGENIA RVD осигурява оптималното поле при 
работа на близка и средна дистанция, я прави най-напредничавите 
лещи в своята категория.

A=ЦЕНТРИРАЩА ВИСОЧИНА
Оптимизация на зрителните полета спрямо центриращата височина

A
1 A

2

INGENIA
Центрираща височина 1

INGENIA
Центрираща височина 2

INGENIA RVD
Зрението на близо не е оптимизирано спрямо дистанцията за четене

Стандартен FreeForm 
Допълнителна оптимизация

Стандартен FreeForm Индивидуален FreeForm INGENIA RVD

Оптимизация за по-големи зрителни полета при четене
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Индивидуални FreeForm лещи, отчитащи позицията 
на носене. Оптимизиран дизайн за близко и средно 

разстояние благодарение на нова RVD концепция.

INGENIA RVD

RVD

Add от 0.75 до 3.50 
Центрираща височина от 14мм.

Transition до -10D.
Transition до -10D.
IndoPOLAR: от +7D до -10D. IndoPOLAR: от +5D. до -5D.

Transitions Signature VII и XTRActive:  
От -4 D овал  65x55

n: 1.67- Abbe: 31,2-  UV: 397 nm

INDOFIN EXTRA 1.67 INDOFIN 1.6
n: 1.6 - Abbe: 40 - UV: 397 nm

SUPERFIN 1.5HI-FIN 1.74
n: 1.74 -  Abbe: 33 -  UV: 397 nm n: 1.5 - Abbe: 59 - UV: 345 nm

65x55

65x55
70x60

65x55
70x60

65x55

65x55

65x55
70x60

65x55
70x60

65x55*

65x55**

65x55

65x55

65x55
70x60

65x55
70x60

65x55**

65x55*

+

65x55

65x55

65x55
70x60

65x55*

65x55
70x60

Възможност  

за Cyl до 

6D
Възможност  

за Cyl до 

7D
Възможност  

за Cyl до 

6D
Възможност  

за Cyl до 

5D

CYL+CYL+CYL+CYL+



69

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПОРЪЧКА
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ ОПЦИОНАЛНИ ПАРАМЕТРИ*

1. Монокулярна пупилна дистанция 3. Ъгъл на инклинация

2. Центрираща височина 4. Пантоскопичен ъгъл

5. Работна дистанция

6. Вертексно разстояние

7. Дължина на коридора
*В случай, че не бъдат посочени ще бъдат приложени 
стойности по подразбиране

INGENIA RVD HI-FIN 1.74 INDOFIN EXTRA 1.67 INDOFIN 1.6 SUPERFIN 1.5

еNERGY BLUE/еNERGY CLEAR – 540 лв. 490 лв. 400 лв.
Natural 10 600 лв. 480 лв. 440 лв. 380 лв.

Transitions Signature VII 
 (Кафяво/Сиво)

еNERGY CLEAR – 700 лв. 610 лв. 520 лв.
Natural 10 – 650 лв. 560 лв. 480 лв.

Transitions XTRActive 
 (Сиво)

еNERGY CLEAR – – – 520 лв.
Natural 10 – – – 480 лв.

Indocromic PhotoActive 
(Кафяво/Сиво) 

еNERGY CLEAR – – – 490 лв.
Natural 10 – – – 440 лв.

IndoPOLAR 
(Кафяво/Сиво/Зелено) 

Вътрешен Natural – – 480 лв. 430 лв.
Durcap – – 460 лв. 410 лв.

Оцветени 
Вътрешен или външен Natural 10 – 520 лв. 460 лв. 400 лв.
Durcap – – 420 лв. 360 лв.

SunMax – 550 лв. 530 лв.  –

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАБОТКИ след запитване

• Специална дебелина
• Дигитална оптимизация на 

дебелината спрямо рамката
• Възможност за Cyl до 4D

• Призма до 3D

• Специална кривина

• Конвергенция (Inset) 0

• Кръгла форма (ø65/70 и 70/75)

• Кръгла форма, децентрация 5мм (ø65/75 и 70/80)

• Кръгла форма, децентрация 10мм (ø70/90)

• Овална форма, децентрация 10мм (ø70х55/90)

ОЦВЕТЯВАНЕ
при SunMax

Indosol
Едноцветно: Кафяво, Сиво, Зелено (Тон C и D)

при oцветени

Indosol
Едноцветно/Преливащо

IndoCare
Възможно за Indofin 1.6 Color Natural 10

IndoforYou*
IndoforNight 
IndoforRelax  
*Възможно за 1.6 и Superfin 1.5)

Предложете с eNERGY  
За максимално зрително здраве

Защото eNERGY предпазва зрението от вредните 
лъчения както навън така и вътре.

• Предпазва зрението от вредните лъчения 
(синя светлина, UV и IR радиация)

• Редуцира зрителната умора
• Забавя евентуалното развитие на катаракта
• Предпазва от раздразнения на очите
• Предотвратява стареенето на кожата около 

очите
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FreeForm прогресивни лещи, въвеждащи RVD 
концепцията за оптимизиране на междинното 
и близко зрение. Подходящи за модерните 
потребители, работещи на средна дистанция.

Съобразени с нуждите на 
съвременните потребители

ПРЕДИМСТВА
• Лесен преход между 

далечната и близка дистанция.
• Комфорт при продължителна 

работа на близка дистанция.
• Без необходимост от 

неудобни движения на 
главата.

• Отлично съотношение 
качество-цена.

• Подходящи за 
потребители на 
стационарни и 
мобилни устройства.

ТЕХНОЛОГИЧЕН 
БАЛАНС  

ЗА ВСЕКИ
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Activa са най-новите FreeForm прогресивни лещи на 
Indo, които използват RVD концепцията, оптимизираща 

зрението на близка и средна дистанция.

Activa RVD

Transition до -10D.
Transition до -10D. Transitions Signature VII и XTRActive:  

От -4 D. овал 65x55

n: 1.67- Abbe: 31,2- UV: 397 nm

INDOFIN EXTRA 1.67 INDOFIN 1.6
n: 1.6 - Abbe: 40 - UV: 397 nm

SUPERFIN 1.5
n: 1.5 - Abbe: 59 - UV: 345 nm

Аdd от 0.75 до 3.50. 
Центрираща височина от 14мм.

65x55

65x55
70x60

65x55
70x60

65x55

65x55

65x55
70x60

65x55
70x60

65x55*

65x55

65x55

65x55
70x60

65x55
70x60

65x55*

65x55**

RESPONSIVE 
VISIöN 
DESIGN

RVD

+

IndoPOLAR: от +7D до -10D. IndoPOLAR: от +5D до -5D.

Възможност  

за Cyl до 

5D

CYL+ CYL+ CYL+
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАБОТКИ след запитване

• Специална дебелина
• Дигитална оптимизация на 

дебелината спрямо рамката
• Възможност за Cyl до 5D
• Призма до 3D
• Специална кривина
• Кръгла форма (ø65/70 и 70/75)
• Кръгла форма, децентрация 5мм (ø65/75 и 

70/80)
 

ACTIVA RVD INDOFIN EXTRA 1.67 INDOFIN 1.6 SUPERFIN 1.5

еNERGY BLUE/еNERGY CLEAR 460 лв. 410 лв. 320 лв.
Natural 10 400 лв. 360 лв. 300 лв.

Transitions Signature VII 
 (Кафяво/Сиво)

еNERGY CLEAR 620 лв. 530 лв. 440 лв.
Natural 10 570 лв. 480 лв. 400 лв.

Transitions XTRActive 
 (Сиво)

еNERGY CLEAR – – 440 лв.
Natural 10 – – 400 лв.

Indocromic PhotoActive 
(Кафяво/Сиво) 

еNERGY CLEAR – – 410 лв.
Natural 10 – – 360 лв.

IndoPOLAR 
(Кафяво/Сиво/Зелено)

Natural 10 вътрешен – 400 лв. 350 лв.
Durcap – 380 лв. 330 лв.

Оцветени
Вътрешен или външен Natural 10 440 лв. 380 лв. 320 лв.
Durcap – 340 лв. 280 лв.

SunMax 470 лв. 450 лв. –

ОЦВЕТЯВАНЕ  
при  SunMax

Indosol 
Едноцветно: Кафяво, Сиво, Зелено (Тон C и D)

 при oцветени

Indosol 
Едноцветно/Преливащо

IndoCare
Възможно за Indofin 1.6 Color Natural 10

IndoforYou* 
IndoforNight 
IndoforRelax  
*Възможно за Indofin 1.6 и Superfin 1.5

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПОРЪЧКА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ ОПЦИОНАЛНИ ПАРАМЕТРИ
1. Центрираща височина 2. Дължина на коридора

Предложете с eNERGY  
За максимално зрително здраве

Защото eNERGY предпазва зрението от 
вредните лъчения както навън така и 
вътре.

• Предпазва зрението от вредните лъчения 
(синя светлина, UV и IR радиация)
• Редуцира зрителната умора
• Забавя евентуалното развитие на 
катаракта
• Предпазва от раздразнения на очите
• Предотвратява стареенето на кожата 
около очите
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INDO се сбогува с конвенционалните 
органични прогресивни лещи. Сега всички 
INDO прогресивни лещи се произвеждат по 
последни технологии (FreeForm и FreeMax). Това 
ни позволява да предложим възможно най-
доброто технологично и зрително качество.

Като резултат, INDO разработи нови прогресивни 
лещи NeoMADE, които предлагат всички 
предимства на FreeForm дизайна на цената на 
стандартните прогресивни лещи.

NeoMade

Ползи за потребителя
•	 Бързо фокусиране

•	 Плавен преход между различните зрителни зони

•	 Без ограничение в избора на рамка - оптимизиран дизайн за три центриращи височини (16/19/22мм)

•	 Лесна адаптация

Ползи за оптика
•	 Възможност да се гарантира потребителско удовлетворение на минимална цена

Към кои потребители са насочени
•	 Към тези, които търсят най-доброто качество на добра цена

Характеристики на лещите
•	 Подобрено бинокулярно зрение и реално възприятие, благодарение на  асиметричния дизайн и баланс между назалните 

и темпорални зони.

•	 Дизайнът е оптимизиран така че да се справи с еволюцията на пресбиопията, предоставяйки възможност за бързо 
адаптиране към увеличаващото нарастване на добавения диоптър.
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SUPERFIN 1.5  
INDOPOLAR 1.5

NeoMade
FreeForm прогресивни лещи, подходящи за потребители 

търсещи най-добра цена и качество. 

Центриращи височини 22/19/16мм.
eNERGY

Transition до -10D. Transition до -10D.

INDOFIN 1.67
n: 1.67 - Abbe: 31,2 - UV: 400 nm

INDOFIN 1.6
n: 1.6 - Abbe: 40 - UV: 397 nm n: 1.5 -Abbe: 59 - UV: 345 nm

Add: от 0,75 дo 3,50         

IndoPolar възможен при 
Superfin 1.5 от +5D до -5D.

Transitions & Transitions XTRActive:
от -4D с O с 65х55. 

INFRARE D
TECHNOLOGY

eNERGY
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NEOMADE INDOFIN 1.67 INDOFIN 1.6 SUPERFIN 1.5

еNERGY BLUE/еNERGY CLEAR 370 лв. 310 лв. 270 лв.
Natural 10 320 лв. 260 лв. 220 лв.
Cefir – – 200 лв.
Transitions Signature VII 
 (Кафяво/Сиво)

еNERGY CLEAR 520 лв. 450 лв. 370 лв.
Natural 10 470 лв. 400 лв. 320 лв.

Transitions XTRActive 
 (Сиво)

еNERGY CLEAR – – 370 лв.
Natural 10 – – 320 лв.

Indocromic PhotoActive
еNERGY CLEAR – – 330 лв.
Natural 10 – – 280 лв.

SunMax 370 лв. 310 лв. –
IndoPOLAR 
(Кафяво/Сиво/Зелено) 

Вътрешен или външен Natural 10 – – 270 лв.
Durcap – – 250 лв.

Оцветени Вътрешен или външен Natural 10 360 лв. 280 лв. 240 лв.
Durcap – 240 лв. 200 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАБОТКИ след запитване

• Специална дебелина  

• Дигитална оптимизация на 
дебелината спрямо рамката

 
 

• Възможност за Cyl до 5D  
• Призма до 3D  
• Специална кривина
• Кръгла форма (ø65/70 и 

70/75)

ОЦВЕТЯВАНЕ
при SunMax

Indosol
Eдноцветно: Кафяво, Сиво, Зелено (Тон C и D)

 при оцветени

Indosol
Едноцветно/Преливащо

IndoforYou* 
IndoforNight 
IndoforRelax
*(Възможно за Indofin 1.6 и Superfin 1.5)

Предложете с eNERGY  
За максимално зрително здраве

Защото eNERGY предпазва зрението от 
вредните лъчения както навън така и 
вътре.

• Предпазва зрението от вредните 
лъчения (синя светлина, UV и IR 
радиация)

• Редуцира зрителната умора
• Забавя евентуалното развитие на 

катаракта
• Предпазва от раздразнения на очите
• Предотвратява стареенето на кожата 

около очите
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Идеален баланс от прозрачност на 
закрито, максимално оцветяване на 
открито, бързина на реакцията и цена.

Предназначени за потребители, които 
прекарват повече време навън и желаят лещи, 
които се адаптират към светлината.

Предимства: 
• Прозрачни на закрито
• Бърза активация и деактивация
• Подобрена чувствителност
• Достъпна цена

Indocromic
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ПРОгРЕСИВНИ ЛЕЩИ ЗА 
СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ
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Индивидуални противослънчеви 
прогресивни лещи с призматична 
компенсация за рамки с кривина.
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Специализирани FreeMax прогресивни 
лещи за рамки с базова кривина 6/7/8*.

RVD
+

 Add: от 0.75 до 3.50.  
Центрираща височина от 14мм.

INDOFIN 1.6
n: 1.6 - abbe: 40 - UV: 397 nmn: 1.67- abbe: 31,2- UV: 397 nm

INDOFIN EXTRA 1.67 SUPERFIN 1.5
n: 1.5 - abbe: 59 - UV: 345 nm НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПОРЪЧКА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ ОПЦИОНАЛНИ ПАРАМЕТРИ
1. Монокулярна пупилна 
дистанция

6. Дължина на коридор

2. Центрираща височина

3. Форма на рамката

4. Ъгъл на инклинация

5. База 6/7/8

ОЦВЕТЯВАНЕ
при  SunMax

Indosol 
Едноцветно: Кафяво, Сиво, Зелено (Тон C и D)

 при oцветени

Indosol 
Едноцветно/Преливащо

IndoCare
Възможно за Indofin 1.6 Color Natural 10

IndoforYou* 
IndoforNight 
IndoforRelax  
*Възможно за Indofin 1.6 и Superfin 1.5

 MAXIMA SPORT INDOFIN EXTRA 1.67 INDOFIN 1.6 SUPERFIN 1.5

SunMax 700 лв. 620 лв. –

IndoPOLAR
Natural 10 (вътрешен) – 650 лв. 580 лв.

Durcap – 620 лв. 550 лв.

Оцветени 
Natural 10 (вътрешен или двустранен) – 620 лв. 530 лв.

Durcap – 570 лв. 500 лв.

* База 8 не е възможна  
  при Indofin extra 1.67.

-4,5

CYL+

-3,5

CYL+ CYL+

Диаметър след запитване
Диаметър до ø90
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Стандартен прогресив Drive

ПРЕДИМСТВА
 Разширено зрително поле за далечна и междинна дистанция 
 Предотвратява умората при дълго шофиране
 Ясно периферно зрение
 Отлична зрителна острота в най-важните зони
 Възможност за заемане на удобна и ергономична позиция при 

шофиране

ПРЕДИМСТВА

 Предотвратява неправилната стойка
 Решения за различни професионални дейности 

и зрителни дистанции
 Редуцира симптомите на компютърното зрение

Позиция, заемана от потребителя при стандартен прогресив. Work RVD и Work Indoor RVD - правилна работна позиция за максимален 
комфорт и зрително качество.

Work и Work Indoor RVD

Drive

Прогресивни лещи, адаптирани за продължителна зрителна работа в офис помещение или на открито.

Специално проектирани за по-добро зрително възприятие при шофиране.

Без indoPOLAR С indoPOLAR

ПРЕДЛОжЕТЕ С ENERGY ЗА МАКСИМАЛНО ЗРИТЕЛНО ЗДРАВЕ

Защото eNERGY предпазва зрението от вредните лъчения както 
навън така и вътре.

 Предпазва зрението от вредните лъчения (синя светлина, UV и 
IR радиация)

 Редуцира зрителната умора
 Забавя евентуалното развитие на катаракта
 Предпазва от раздразнения на очите
 Предотвратява стареенето на кожата около очите
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n: 1.67- Abbe: 31,2- UV: 397 nm

INDOFIN EXTRA 1.67 INDOFIN 1.6
n: 1.6 - Abbe: 40 - UV: 397 nm

SUPERFIN 1.5
n: 1.5 - Abbe: 59 -  UV: 345 nm

Прогресивни лещи, адаптирани за продължителна 
зрителна работа в офис помещение или на открито. 

Не са подходящи за шофиране.

Work RVD / Work Indoor RVD 

Add WORK от 0,75 до 3,50
Аdd WORK INDOOR RVD от 1,25 до  3,50
Центрираща височина от 18мм.

65x55

65x55
70x60

65x55
70x60

65x55*

65x55

65x55
70x60

65x55
70x60

65x55*

+8

65x55

65x55
70x60

65x55
70x60

65x55*

65x55

65x55**

Възможност  

за Cyl до 

5D
WORK RVD  (работна дистанция по избор) INDOFIN EXTRA 1.67 INDOFIN 1.6 SUPERFIN 1.5

eNERGY BLUE/eNERGY CLEAR 420 лв. 360 лв. 280 лв. 
Natural 10 370 лв.  310 лв.  210 лв.

WORK INDOOR RVD INDOFIN EXTRA 1.67 INDOFIN 1.6 SUPERFIN 1.5

eNERGY BLUE/eNERGY CLEAR 420 лв. 360 лв. 280 лв. 
Natural 10 370 лв.  310 лв.  210 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАБОТКИ след 
запитване

• Специална дебелина
• Дигитална оптимизация на 

дебелината спрямо рамката
• Възможност за Cyl до 5D
• Призма до 5D
• Специална кривина
• Кръгла форма (ø65/70 и 70/75)
• Кръгла форма, децентрация 5мм 

(ø65/75 и 70/80)
•  Филтър IndoforRelax*

* Възможно за Superfin 1.5 и Indofin 1.6.

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПОРЪЧКА

1. Минимална и максимална работна 
дистанция
2. Рецептурни стойности за далечна 
дистанция*  
   и добавка измерена за 40см.

*Минимална дистанция от 30см до 1м.
Максимална дистанция: от 60см до 6м  
(единствена стъпка между 3м и 6м).

Work Indoor RVD: фиксирани работни 
дистанции; минимална 40см, максимална 90см.

CYL+CYL+CYL+
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Transitions Signature VII и 
XTRActive:  
От -4 D овал  65x55

IndoPOLAR: от +7D до -10D.

IndoPOLAR: от +7D до -10D.

n: 1.67- Abbe: 31,2- UV: 397 nm

INDOFIN EXTRA 1.67 INDOFIN 1.6
n: 1.6 - Abbe: 40 - UV: 397 nm

SUPERFIN 1.5
n: 1.5 - Abbe: 59 - UV: 345 nm

Прогресивни FreeForm лещи специално 
проектирани за шофиране.

Drive

Аdd от 0.75 до 3.50. 
Центрираща височина от 19мм. 
Пръпоръчително минимално отстояние от 
зеницата до горния ръб на рамката 10мм.

65x55

65x55
70x60

65x55
70x60

65x55

65x55

65x55
70x60

65x55
70x60

65x55*

+8

65x55

65x55

65x55
70x60

65x55
70x60

65x55*

Възможност  

за Cyl до 

5D
DRIVE INDOFIN EXTRA 1.67 INDOFIN 1.6 SUPERFIN 1.5

eNERGY BLUE 420 лв.  370 лв. 290 лв. 
Natural 10 370 лв.  320 лв.  240 лв.
IndoforNight Natural 10  370 лв.  320 лв. 240 лв. 
Transitions XTRActive Natural 10
(Сиво) – – 360 лв. 
IndoPOLAR (Кафяво/Сиво/Зелено) 
Вътрешен Natural 10 –  400 лв.  350 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАБОТКИ след 
запитване

• Специална дебелина
• Дигитална оптимизация на 

дебелината спрямо рамката
• Възможност за Cyl до 5D
• Призма до 5D
• Специална кривина
• Кръгла форма (ø65/70 и 70/75)
• Кръгла форма, децентрация 5мм 

(ø65/75 и 70/80)
 

ОЦВЕТЯВАНЕ

Drive Day:    Indosol (Едноцветно/Преливащо)
Drive Night:  IndoforNight
Drive Polar:   Кафяво, Сиво и Зелено

 

CYL+ CYL+ CYL+
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ШАБЛОНИ 
ПРОгРЕСИВНИ ЛЕЩИ

Ш
аб

ло
ни

  
пр

ог
ре

си
вн

и 
ле

щ
и



84

FORMA REDONDA

Se ha diseñado una plantilla de tampografía especial para que, una vez borradas las marcas, se encuentre la zona de
control de la adición fácilmente. Para esto, simplemente hay que mirar la “letra+número” que aparece bajo la 
marca indeleble temporal, justo debajo de la adición.     

Indicador de la zona de  
control de la adición

Indofin extra1.67

User's initials
(EyeMax / MaxVita)

Indofin1.6

242
IND IND

P 1
242
P 1

EyeMax RVD - Marcas indelebles

242 16
P1

IND

242
P1

IND

Control addition

Addition checking area

Type of lens
Corridor height
(if shoown, only
in Maxima)

0 4

P

T

R

r
16

r 04

P

T

R
RVD RVD

67r

Hi-fin 1.74

242
IND

P 1
74r 6r

0 4

P

T

R

Descentrado 10 mm - ø 90

Temporal side
Right eye

Temporal side
Right eye

ø70/90
ø70/90

IND IND

Nasal side

242
P1

0 4

P

T

R
RVD

r 242
P1

04

P

T

R

r

RVD 

FORMA REDONDA

Se ha diseñado una plantilla de tampografía especial para que, una vez borradas las marcas, se encuentre la zona de
control de la adición fácilmente. Para esto, simplemente hay que mirar la “letra+número” que aparece bajo la 
marca indeleble temporal, justo debajo de la adición.     

Indicador de la zona de  
control de la adición

Indofin extra1.67

User's initials
(EyeMax / MaxVita)

Indofin1.6

242
IND IND

P 1
242
P 1

EyeMax RVD - Marcas indelebles

242 16
P1

IND

242
P1

IND

Control addition

Addition checking area

Type of lens
Corridor height
(if shoown, only
in Maxima)

0 4

P

T

R

r
16

r 04

P

T

R
RVD RVD

67r

Hi-fin 1.74

242
IND

P 1
74r 6r

0 4

P

T

R

MaxVita RVD, Maxima RVD

Lens Type Hi-Fin 1.74 Indofin 1.67 Indofin 1.6 Superfin 1.5 IndoPOLAR 1.6 IndoPOLAR 1.5
EyeMax Emr74 Emr67 Emr6 Emr EmrP6 EmrP
MaxVita mVr74 mVr67 mVr6 mVr mVrP6 mVrP
Maxima mxr74 mxr67 mxr6 mxr mxrP6 mxrP

Децентрация 10мм - ø 90

Децентрация 5мм - ø 80
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FORMA REDONDA

Se ha diseñado una plantilla de tampografía especial para que, una vez borradas las marcas, se encuentre la zona de
control de la adición fácilmente. Para esto, simplemente hay que mirar la “letra+número” que aparece bajo la 
marca indeleble temporal, justo debajo de la adición.     

Indicador de la zona de  
control de la adición

Indofin extra1.67

User's initials
(EyeMax / MaxVita)

Indofin1.6

242
IND IND

P 1
242
P 1

EyeMax RVD - Marcas indelebles

242 16
P1

IND

242
P1

IND

Control addition

Addition checking area

Type of lens
Corridor height
(if shoown, only
in Maxima)

0 4

P

T

R

r
16

r 04

P

T

R
RVD RVD

67r

Hi-fin 1.74

242
IND

P 1
74r 6r

0 4

P

T

R

Temporal side
Right eye

Temporal side
Right eye

ø70/90
ø70/90

IND IND

Nasal side

242
P1

0 4

P

T

R
RVD

r 242
P1

04

P

T

R

r

RVD 

FORMA REDONDA

Se ha diseñado una plantilla de tampografía especial para que, una vez borradas las marcas, se encuentre la zona de
control de la adición fácilmente. Para esto, simplemente hay que mirar la “letra+número” que aparece bajo la 
marca indeleble temporal, justo debajo de la adición.     

Indicador de la zona de  
control de la adición

Indofin extra1.67

User's initials
(EyeMax / MaxVita)

Indofin1.6

242
IND IND

P 1
242
P 1

EyeMax RVD - Marcas indelebles

242 16
P1

IND

242
P1

IND

Control addition

Addition checking area

Type of lens
Corridor height
(if shoown, only
in Maxima)

0 4

P

T

R

r
16

r 04

P

T

R
RVD RVD

67r

Hi-fin 1.74

242
IND

P 1
74r 6r

0 4

P

T

R

P

R

T

P

R

T

Addition
Addition 
checking area

Corridor height
(if any)

Addition checking area

EasyMax RVD 

Lens Type Indofin 1.67 Indofin 1.6 Superfin 1.5 IndoPOLAR 1.6 IndoPOLAR 1.5
EasyMax esr67 esr6 esr esrP6 esrP

P

R

T

P

R

T

16 16

Децентрация 5мм - ø 80

Децентрация 10мм - ø 90
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Кръгла форма 
Децентрация 5мм

Децентрация 2.5мм
Овална форма (или кръгла)

Metrics INGENIA - постоянни маркировки

Височина на коридора

Център на зоната за близо

Прекалкулирана
добавка

Индивидуална 
зона за близо

Вид на прогресива

M
et

ric
s 

IN
G
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 - 
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оя
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ар
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ро

вк
и
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а
Ин
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ал

на
 

зо
на

 за
 б

ли
зо

Ви
д 

на
 п

ро
гр

ес
ив

а

Кръгла форма (или овална)
Децентрация 10мм
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PLANTILLA
ACTIVA

P

R

T

P

R

T

 

70x60 65x55 70x60 65x55

OVAL ShAPE (or round)

ROUND ShAPE

Decentered 5mm

Decentered 2,5mm

P

R

T

P

R

T

Lens Type Hi-fin 1.74 Indofin 1.67 Indofin 1.6 Superfin 1.5 IndoPOLAR 1.6 IndoPOLAR 1.5

ACTIVA ac74 acY67 acY6 ac acYP6 acP

Activa RVD

Adiciorn Lens Type16

CORRIDOR HEIGHT
(cuandor se indique)

Zona control 
adiciorn

70 / 80 
70 / 80 

Кръгла форма (или овална)
Децентрация 2,5мм

Кръгла форма
Децентрация 5мм
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Neomade - 19/22мм 

Кръгла форма

Овална форма
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Neomade - 16мм

OVAL SHAPE

Left eyeRight eye
Temporal area Nasal area Temporal area

Left eyeRight eye
Temporal area Nasal area Temporal area

ROUND SHAPE

25 5N2 255N2

255N225 5N2

NeoMADE 16
25

Indo�n 1.67

7N2 25 6N2 25 5N2

Indo�n 1.6 Super�n 1.5

25 NP2

IndoPolar 1.5

70 / 75 
70 / 75 

65X55
65X55

70X60
70X60

Овална форма

Addition Kind of lens

Кръгла форма

Add Вид леща
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Maxima SPORT

Lens Type Indofin 1.67 Indofin 1.6 Superfin 1.5 IndoPOLAR 1.6 IndoPOLAR 1.5

Maxima mxs67 mxs6 mxs mxsP6 mxsP

FORMA REDONDA

Se ha diseñado una plantilla de tampografía especial para que, una vez borradas las marcas, se encuentre la zona de
control de la adición fácilmente. Para esto, simplemente hay que mirar la “letra+número” que aparece bajo la 
marca indeleble temporal, justo debajo de la adición.     

Indicador de la zona de  
control de la adición

Indofin extra1.67

Iniciales del usuario

Indofin1.6

242
IND IND

P 1
242
P 1

EyeMax RVD - Marcas indelebles

242 16
P1

IND

242
P1

IND

Adición de control

Zona control adición

Tipo de lente
Altura de pasillo
(cuando se indique, 
sólo en Maxima)

0 4

P

T

R

r
16

r 04

P

T

R
RVD RVD

67r

Hi-fin 1.74

242
IND

P 1
74r 6r

0 4

P

T

R

Descentrado 10 mm - ø 90

Left eyeRight eye
Temporal side Temporal side

ø70/90
ø70/90

IND IND

Nasal side

242
P1

0 4

P

T

R
RVD

r 242
P1

04

P

T

R

r

RVD

FORMA REDONDA

Se ha diseñado una plantilla de tampografía especial para que, una vez borradas las marcas, se encuentre la zona de
control de la adición fácilmente. Para esto, simplemente hay que mirar la “letra+número” que aparece bajo la 
marca indeleble temporal, justo debajo de la adición.     

Indicador de la zona de  
control de la adición

Indofin extra1.67

Iniciales del usuario

Indofin1.6

242
IND IND

P 1
242
P 1

EyeMax RVD - Marcas indelebles

242 16
P1

IND

242
P1

IND

Adición de control

Zona control adición

Tipo de lente
Altura de pasillo
(cuando se indique, 
sólo en Maxima)

0 4

P

T

R

r
16

r 04

P

T

R
RVD RVD

67r

Hi-fin 1.74

242
IND

P 1
74r 6r

0 4

P

T

R

P

R

T

P

R

T

Adiction
Lens Type

Corridor height
(when indicated)

Control adiction side

16 16
mxs6 mxs6

P

R

T

P

R

T

mxs6 mxs6

Descentrado 10 mm - ø 90

Децентрация 10мм - ø 90

Децентрация 5мм - ø 80
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specifics specifics

*Only available in round shape

70x60
70x6065x55

65x55

Left eyeRight eye
Temporal side Nasal side Temporal side

OVAL SHAPE (or round)
Decentered 2,5mm

ROUND SHAPE
Decentered 5mm

specifics specifics

Drive/Work RVD / Work Indoor RVD

Adiciorn Lens 
Type

wr wr

wrwr

Zona control adiciorn

Lens Type Indofin 1.67 Indofin 1.6 Superfin 1.5 IndoPOLAR 1.6 IndoPOLAR 1.5

Work wr67 wr6 wr - -
Work Indoor wir67 wir6 wir - -
Drive dv67 dv6 dv dvP6 dvP

Кръгла форма (или овална)
Децентрация 2,5мм

Кръгла форма
Децентрация 5мм
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ОРгАНИЧНИ БИФОКАЛНИ  
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Superfin 1.5 Transition Кафяво

Telegrand Superfin
N: 1.5 - Abbe: 59. - UV: 345 nm

Органични бифокални лещи със сегмент тип дъга 28мм. 

2,5

28

2,5

19
6

ø65/70ø70/75

TELEGRAND SUPERFIN Цена

Cefir  260 лв.
Бяло  160 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАБОТКИ* +30 лв.

• Специален диаметър
• Специална дебелина
• Дигитална оптимизация на 

дебелината
• Cyl. до 4.25 до  6D.
• Сфера извън диапазон
• Призма до 5D
• Специална кривина
• Оцветяване

*След запитване

TELEGRAND TRANSITIONS 
Кафяво Цена

Cefir  320 лв.
Durcap  300 лв.

65/73

65/73

65/70

+8

65/70
70/75

65/70
70/75

65/70

Аdd oт 0.75 до 3.50

CYL+ CYL+
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Invis Superfin
n: 1.5- Abbe: 59.- UV: 345 nm

Органични бифокални лещи с невидим кръгъл сегмент.

24

7

2.7

ø70

INVIS SUPERFIN Цена

Cefir  220 лв.
Бяло  160 лв.

Add от 1.00 до 3.00

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАБОТКИ* +30 лв.

• Специален диаметър
• Специална дебелина
• Дигитална оптимизация на 

дебелината
• Cyl. до 4.25 до  6D.
• Сфера извън диапазон
• Призма до 5D
• Специална кривина
• Оцветяване

*След запитване

70

70

CYL+
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n: 1.5 - Abbe: 59.- UV: 345 nm
Executive Superfin

Бифокални органични лещи със сегмент тип линия 
през цялата повърхност. Подходящи при деца за 

контролиране на късогледството.

EXECUTIVE SUPERFIN Цена
Cefir  240 лв.
Бяло  180 лв.

 

Не се препоръчва за рамки тип корда.

ø60

5

3

3

60

60

-7

+4,25

Аdd от 1.00 до 3.00

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАБОТКИ* +30 лв.

• Специален диаметър
• Специална дебелина
• Cyl. до 4.25 до  6D.
• Сфера извън диапазон
• Призма до 5D

*След запитване

CYL+
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Покрития

Светлопропускащи
• Natural 10: Многослойно антирефлексно покритие ултра устойчиво на надраскване, непривличащо и 

незадъжащо замърсявания, частици и конденз, с 99.2% светлопропускливост, остатъчен рефлекс в зелен 
цвят.

• Cefir: Многослойно антирефлексно покритие с 99.2% пропускливост на светлината, остатъчен рефлекс в 
зелен цвят.

• Durcap: Tвърдо покритие по двете повърхности на лещата.

Предпазващи покрития и филтри
• eNERGY BLUE: Многослойно антирефлексно покритие, осигуряващо максимална защита срещу вредните 

лъчения. Предпазва зрението от синята светлина излъчвана от електронни устройства, ултравиолетовите 
и инфрачевените лъчи излъчвани от слънцето. eNERGY Blue е базирано на покритие Natural 10 и 
притежава всички негови предимства. Възможно при всички бели еднофокусни и прогресивни лещи с 
индекс на рефракция 1.5, 1.6 и 1.67.

• eNERGY Clear: Многослойно антирефлексно покритие, защитаващо зрението срещу инфрачервените 
лъчи излъчвани от слънцето. eNERGY Clear е базирано на покритие Natural 10 и притежава всички негови 
предимства.  Възможно при всички бели и фотохромични еднофокусни и прогресивни лещи с индекс на 
рефракция 1.5, 1.6 и 1.67.

• Natural Blue: Покритие, филтриращо синята светлина, базирано на  ултра устойчивото покритие Natural 
10. Възможно само при бели лещи Superfin 1.5.

• SunMax: Осигурява зрителна защита срещу ултравиолетова и инфрачервена радиация при 
противослънчевите лещи. SunMax включва вътрешно антирефлексно покритие Natural 10.

• Elite: Устойчиво на надраскване покритие, осигуряващо 100% защита срещу UVA и UVB лъчи. Приложимо 
за постоянно оцветени лещи.

• Indocare: Филтрите Indocare абсорбират цялата ултравиолетова радиация и блокират синята светлина като 
редуцират спектъра до  550 nm, защитавайки чувствителността на клетките на ретината. Това предоставя 
специална защита на пациенти с увредена ретина като се подобрява зрителната им острота.

Съществуват три типа филтри Indocare 440/500/527. В зависимост от типа или степента на заболяване, се препоръчва 
един от трите филтъра (виж стр. 29). Indocare са приложими при еднофокусните и прогресивни лещи на Indo.



ВИНАГИ КАТО НОВИ

Natural Indo
Остро и чисто зрение  

без отблясъци

Ново самопочистващо 
покритие

Революция при 
почистването на лещи

Ултра устойчиви и 
ултра чисти лещи
По-устойчиви лещи

Остават нови за по-
дълго

Oще по-здрави и
по-устойчиви на

надраскване

Natural Blue* 
Защита срещу синята 

светлина. Ясно зрение 
без зрителна умора

Самопочистване
Висок ъгъл на контакт: 110°

• Лещите Natural 10 са със силно водо и мазно отблъскващо действие, благодарение на подобрения контактен ъгъл. Това води до по-комфортно 
зрение, тъй като се предотвратява замърсяването, попадащо върху повърхността на лещата.

Ъгъл на приплъзване: 7°
•  Повърхността на лещата е толкова гладка и равна, че частиците се изплъзват от лещата.

Антистатичност 
•  Лещите Natural 10 притежават много ниска статична енергия, поради което не привличат и не задържат частици и замърсявания, 

възпрепятстващи ясното зрение.
• 100% антистатична повърхност, предпазваща лещите от замърсявания.

Ултра устойчиво
 IAD (Ion Assisted Deposition) технология: тази технология, комбинирана с използването на цирконий, позволява компресия на антирефлексните 
покрития чрез въздействие на йоните в условия на висок вакуум, което прави лещите изключително здрави.

*Приложимо при еднофокусни лещи с индекс 1.5. При необходимост от филтриране на синьо-виолетовия спектър 
при лещи с по-висок индекс на рефракция или лабораторна изработка предложете еNERGY BLUE.

Без отражения Повишена 
устойчивост

Не задържа 
конденза

Не задържа 
замърсявания

Антистатична 
повърхност
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Вредните лъчения, предизвикани от слънцето или електронните устройства 
оказват влияние на очите и кожата като могат да причинят:

•	 Зрителна умора
•	 Очни заболявания

•	 Нарушаване на съня
•	 Стареене на кожата 

eNERGY е разработено на база познаването на всички вредни лъчения и тяхното въздействие над 
кожата и тъканите изграждащи окото.

 eNERGY  осигурява ТОТАЛНА защита, както на закрито - възстановявайки естествения баланс на 
синята светлина, така и на открито - филтрирайки вредните UV и IR-A лъчи, излъчвани от слънцето.

54%

7%

IR-A радиация

UV радиация

Синя светлина

С КАКВО ENERGY Е ПО-РАЗЛИЧНО ОТ КОНКУРЕНТНИТЕ ПОКРИТИЯ?
Конкурентните покрития са фокусирани единствено върху ограничаването на синята светлина. 

ПЪРВИТЕ АНТИРЕФЛЕКСНИ ЛЕЩИ, 
ОСИгУРЯВАЩИ МАКСИМАЛНА ЗАЩИТА 
СРЕЩУ ВСИЧКИ ВРЕДНИ ЛЪЧЕНИЯ

INFRARED
TECHNOLOGY
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Предложете еNERGY Blue или eNERGY Clear съобразно тези съвети:

eNERGY

Покритие, осигуряващо максимална зрителна 
защита срещу всички вредни лъчения - както на 
закрито така и на открито.

Покритие, осигуряващо естетика, комфорт и 
защита срещу вредните слънчеви лъчи.

•	 Неутрализира синята светлина от електронни 
устройства, филтрира инфрачервените и 
ултравиолетовите лъчи.

•	 При работа в офис помещение с изкуствено 
осветление.

•	 За повишаване на комфорта.
•	 За предотвратяване на зрителната умора.
•	 Предотвратяване влиянието на електронните 

устройства (синята светлина) върху съня.

•	 Филтрира инфрачервените  
и ултравиолетовите лъчи.

•	 Предпазва очите и зоната около тях.
•	 Подобрява зрителния комфорт благодарение  

на високата си прозрачност.
•	 Подобрява естетиката, елиминирайки 

отраженията.
•	 Приложимо при фотосоларните лещи 

PhotoActive и Transition.

Употреба на открито  и закрито.
•	 Активни клиенти, които търсят максимална 

зрителна защита срещу всички вредни 
лъчения.

•	 Клиенти, употребяващи електронни устройста 
повече от 4 часа на ден. 

Употреба на открито.
•	 Клиенти, прекарващи дълго време на открито, 

изложени на слънчева светлина. 
•	 Клиенти, желаещи максимална естетика и 

прозрачност на лещите.
•	 Клиенти търсещи максимална зрителна 

защита срещу вредните слънчеви лъчения.

Подходящо за: Подходящо за:

BLUE

UV филтър Твърдо покритие

Леснопочистващ се 
антирефлексен слой

Филтър ограничаващ 
синята светлина

Инфрачервен филтър
еNERGY e гама 
висококачествени 
антирефлексни 
покрития, надграждаща 
Natural 10 и притежава 
всички негови 
предимства.
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Сравнение
Indocromic

Остатъчен цвят

Максимално потъмняване

Бързина на реакцията

Бързина на изсветляване

Независимост от температурата

UV защита

Достъпна цена

















Indocromic

Възможности

Оцветяване Материали Покрития

Transitions Signature VII Indofin extra 1.67, Indofin 1.6 и Superfin еNERGY CLEAR, Natural 10

Transitions XTRActive Superfin 1.5 еNERGY CLEAR, Natural 10

Indocromic PhotoActive Superfin 1.5 еNERGY CLEAR, Natural 10, Cefir

Вашите фотохромични лещи 
Те се адаптират към светлината
Те се адаптират към Вас
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•	Защита срещу UVA и UVB без отражения

•	По-добър контраст и естествени цветове

•	По-добра зрителна острота

•	Подходящ за различни зрителни нужди indoPOLAR е 
приложим при еднофокусните и мултифокални лещи 
на Indo

•	 IndoPolar е възможен и при всички прогресивни 
лещи на Indo с индекси на рефракция 1.5 и 1.6

Докато шофирате през планината или се наслаждавате 
на ваканцията си на морето, светлината се отразява от 
гладките повърхности, предизвиквайки заслепяване. 
IndoPOLAR елиминират това заслепяване.
IndoPOLAR е приложим при множество дизайни на 
Indo в еднофокусните и прогресивните лещи в трите 
най-продавани цвята: кафяв, сив и зелен. В допълнение 
IndoPOLAR вече е наличен и в индекс 1.6, така че да 
задоволите нуждите на повече клиенти.
Предложете възможността на вашите клиенти за 
изключително зрително качество с IndoPOLAR.

Без отражения 
и умора

100% ефективност срещу отблясъци ·  100% UV защита

УНИКАЛНО ЗРИТЕЛНО ПРЕЖИВЯВАНЕ
ПРИ ПРОТИВОСЛЪНЧЕВИТЕ 
КОРЕКЦИОННИ ОЧИЛА 

Без indoPOLAR С  indoPOLAR
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Защo е необходима защита от инфрачервена (IR-A) радиация?

SunMax

Ретина: зоната, в 
която се получават 
образите.

Вътреочна леща: 
зоната в, която би могла 
да се формира катаракта.

Стандартни лещи

Предимства:

•	Забавя появата на катаракта и 
разграждането на ензимите в 
ретината.

•	Предотвратява очната сухота, 
причинена от изпарявянето на 
слъзния филм.

•	Предотвратява стареенето 
на кожата в околочната зона 
и появата на бръчки, поради 
разграждането на колагена.

SunMax Grey D 
Стандартна леща Grey D

 IR-AUV

30002500200015001000500

VIS  IR-B

Технически характеристики:

Инфрачервената радиация представлява 54% от 
цялото слънчево излъчване.
Научни изследвания предупреждават за 
опасността от акумулирания ефект от IR-A 
радиация върху човешките тъкани. 
Този вид радиация може да причини значителни 
промени в клетъчния материал.

SunMax:
SunMax е единственият филтър, който 
редуцира 100% слънчевата ултравиолетова и 
инфрачервена радиация.
Тази технология е патентована от Indo.

•	 Слънчев	IR-A	филтър.
•	 Филтриране	на	100%	

от UV светлината.
•	 Цветове:	едноцветно	

кафяво, сиво и 
зелено, в тон С и D.

•	 Твърдо	покритие
•	 Вътрешен	Natural	10
•	 Хидрофобно	

покритие за улеснено 
почистване

INFRARED
TECHNOLOGY

ЕДИНСТВЕНИТЕ ЛЕЩИ, КОИТО  
ЗАЩИТАВАТ НАПЪЛНО ОЧИТЕ

С ИНФРАЧЕРВЕН И UV ФИЛТЪР 
ГРИжА ЗА ВАШЕТО ЗРЕНИЕ

Дължина на вълната (nm)

П
ро

пу
ск

ли
во

ст
 [%

]
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FreeMax спортни противослънчеви 
лещи са специално проектирани за 
рамки с базова кривина 6, 7 и 8.

Благодаренине на FreeMax се постига 
абсолютен контрол над повърхнините 
на лещите за по-добро зрително 
възприятие при всяка рамка.

Резултатът е прецизна леща с 
призматична компенсация, която 
задоволява потребителите, желаещи 
максимален комфорт при рамки с 
кривина.

Спрямо зрителните нужди на 
потребителя бихте могли да 
предложите:

•	 Maxima Sport - индивидуална 
прогресивна  леща.

•	 UNImax Sport - индивидуална 
еднофокусна леща.

ПРЕДИМСТВА
•	Максимен комфорт при данинамично зрение.
•	Широка зрителна зона и правилни 

образи, благодарение на призматичната 
компенсация.

•	Различни противослънчеви решения:  
indoPOLAR, Indosol и SunMax.

ПРЕДИМСТВА
•	Максимален зрителен комфорт на 

далечна и средна дистанция.
•	Редуцирани аберации.
•	Различни противослънчеви решения: 

indoPOLAR, Indosol и SunMax.

ПРЕДИМСТВА ЗА ОПТИКА
•	 Възможност да предложите противослънчево решение при 

извити рамки с ъгъл на инклинация 30º и диаметър до 90мм.
•	 Възможност да предложите максимален комфорт на 

потребителите с активен начин на живот.

БАЗИ:  6/7/8

Максимален комфорт 
при спортните лещи

freemaxvision.com
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Снемете измерванията с 
максимална прецизност 

благодарение на Indocenter - 
мобилна центираща система 

работеща	с		iPad.

1. Монокулярна пупилна дистанция 2. Центрираща височина 3.  Ъгъл на инклинация

4. Пантоскопичен ъгъл 5. Работна дистанция 6. Вертексно разстояние

Конвергенция (Inset) 0
Най-доброто решение за потребители без конвергенция. Тази опция предоставя дизайн с тотално вертикален коридор, 
за да се удовлетворят изискванията на пациента.

Ако липсват данни за параметри 3, 4, 5 и 6 могат да се приложат стойности по подразбиране.

7. Дължина на коридора

ЪГЪЛ НА ИНКЛИНАЦИя

ПАНТОСКОПИЧЕН ЪГЪЛ

РАБОТНА ДИСТАНЦИя

ВЕРТЕКСНО РАЗСТОяНИЕ

ЦЕНТРИРАЩА ВИСОЧИНА  

ДЪЛжИНА НА КОРИДОРА  

ФОРМА НА РАМКАТА

ДИАПАЗОН НА СТОЙНОСТИ СТОЙНОСТИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ

Мин. 1/макс. 15º 5º 

Мин. -5/макс. 25º 10º

Мин. 25/макс. 50см 40см

Мин. 5/макс. 25мм 12мм

Информация за прогресивни лещи
Измерване на параметри 
MaxVita, Maxima, Maxima Sport, EasyMax и Ingenia  са лещи с прогресивен дизайн, при който се отчитат седем допълнителни 
индивидуални параметри, за да се постигне по-добро балансиране на зрението.  
UNIMAX и UNIMAX Sport са индивидуални еднофокусни лещи, изискващи задаване на някои от седемте параметри при поръчка.

a=Дължина на коридора (минимум 14мм.)

b=Центрираща височина (по-голяма или същата като 
дължината на коридора 14мм.)
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Информация за прогресивни лещи

При прогресивните лещи MaxVita, Maxima, EasyMax, Ingenia и Activa, височината на 
центриране и дължината на коридора могат да бъдат различни.

Какво е дължина на коридора?
Дължината на коридора е тази, при която се постига пълният диоптър за близо.

Какво е височина на центриране?
Разстоянието от зеницата до вътрешния най-долен ръб на рамката (или на лещата, в 
случай на рамка тип глазант или корда).
Центриращата височина на рамката трябва да бъде минимум със същата или по-
голяма стойност от тази на дължината на коридора.

Кога да използваме опцията за различна дължина на коридора?
Избирайки индивдуална дължина на коридора, вие помагате за подобряване на комфорта на потребителя при адаптирането му към 
новите прогресивни лещи. Винаги взимайте под внимание информацията за дължината на коридора и стойността на добавката на 
предходните очила. 

1) Потребители, купуващи няколко различни чифта прогресивни очила, чиито рамки са с различна центрираща височина. Ние предлагаме 
възможността да уеднаквим коридорите при различните рамки с цел подобряване на комфорта при употреба на различните чифтове. 

2) При преминаване от рамка с малък вертикален размер (малка центрираща височина, прогресив с къс коридор) към рамка с по-голям 
вертикален размер (по-голяма центрираща височина).  Ние можем да запазим дължината на коридора от предходните прогресивни лещи.

3) При рамки с малък пантоскопичен ъгъл и/или малко вертексно разстояние. 

4) По преценка на оптика.

Пример: Клиент, който използва прогресивни лещи, центрирани при 18мм желае чифт слънчеви очила, чиято рамка изисква центрираща 
височина от 24мм. Сега вие може да поръчате прогресивни лещи  с центрираща височина от 24мм и дължина на коридора от 18мм, което 
ще подобри адаптацията на клиента към новия чифт прогресивни лещи.

Дължина на коридора

a=Дължина на коридора (минимум 14мм.)

b=Центрираща височина (по-голяма или същата като 
дължината на коридора 14мм.)

Максимална дължина на 
коридора

Maxima/ 
EasyMax

RVD

INGENIA
RVD

ACTIVA  
RVD

 Work /  
Indoor

NeoMade Drive

 14 14 14 14 18  

 22 22 22 22 22

Възможности за избор на дължини на коридора

Препоръка за дължина на 
коридора

Mинимална възможна 
дължина на коридора

Препоръчителното отстояние на зеницата от горния ръб на рамката е 8мм. При специализирания прогресив за шофиране Drive 
препоръчителното отстояние е 10мм.

18 19

MaxVita
RVD

Определя се 
от Indo спрямо 

потребителския 
профил

Опционална Опционална Опционална не не не
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Можем да подобрим зрението на близо ако: 1 - намаляваме вертексното разстояние

2 - увеличаваме пантоскопичния ъгъл
3 - правим и двете (увеличаваме пантоскопичния 
ъгъл и намаляваме вертексното разстояние)

14мм14мм

14мм 14мм

Подобряване комфорта при тесни рамки
Ако е възможно избягвайте по-късите дължини на коридора, особено в случаите когато добавката се увеличава. 
Понякога при четене потребителите, носещи тесни рамки изпитват дискомфорт тъй като виждат долната част на рамката.
Има възможност за намаляване на вертексното разстояние и/или увеличаване на пантоскопичния ъгъл, за да се компенсира този ефект и 
подобри комфорта.

Информация за прогресивни лещи
Необходима информация за заявка

    Koд зрителна 
стратегия

Работна 
дистанция

Moнокулярна 
пупилна 

дистанция

Центрираща 
височина

Дължина на 
коридора

Oптометрични 
данни*

Форма на 
рамката

Боксинг 
параметри**

Fre
eM

ax
 

Пр
ог

ре
си

вн
и л

ещ
и

MaxVita ✓ ✓ ✓ ✓
Определя се 

от зрителната 
стратегия

✓ ✓ ✓

Maxima

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

EasyMax   ✓ ✓  ✓ ✓

Fre
eF

or
m

 
Пр

ог
ре

си
вн

и 
ле

щ
и

Ingenia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 Activa     ✓ ✓
 

NeoMade   ✓

Пр
ог

ре
си

ви
 за

 
сп

ец
иф

ич
ни

 
де

йн
ос

ти Maxima Sport  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Work/ Work Indoor ✓  
Drive

✓ задължителни параметри *Ъгъл на инклинация, пантоскопичен ъгъл, вертексно разстояние
✓ опционални данни (при липса на информация, се прилагат данни по подразбиране) **Мост, хоризонтален и вертикален размер на кръжилото
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Препоръки за работа с лещи INDO

Препоръчителни дебелини на лещите

Забележки

Минимална

Монтаж

глазант 1,0

Корда 1,5

Метална корда 2,2
Метални/Целулоидни 0,5

Дебелина (мм) в края за органични лещи
Оптимална Минимална

Hi-fin 1.76 / 1.7

Indofin 1.67 / 1.6

Superfin 1.5
Indofin 1.67 / 1.6 Transitions

Superfin 1.5 Transitions

2,2 2,2

1,9 1,7

2,1 1,9
1,9 1,7

2,3 2,0

Дебелина (мм) в точката на пробиване

Superfin 1.5 Indocromic PhotoActive
IndoPolar 1.5

2,3 2,0
2,3 2,0

За да се гарантират най-добрите качества и максимална удовлетвореност от лещите, Indo препоръчва следните практики: 

В зависимост от материала, препоръчваме следните дебелини (при условие, че рамката ги позволява)

СПЕЦИАЛНИ КРИВИНИ

За всяка промяна на база, моля консултирайте се предварително.

ПОКРИТИя И ОЦВЕТяВАНИя
Информацията за абсорбация може да варира в зависимост от необработе-
ния материал на лещата, върху който цветът и обработките са приложени.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОРЪЧКИ 

Препоръчваме използването винаги на лещи от един и същи вид за 
двете очи: еднакъв индекс на рефракция, фокусни точки и геометрия, 
еднакви покрития на лещите.

•	 При периферната обработка на всички лещи с покритиe eNERGY или Natural препоръчваме винаги да се използват стикери, 
придружаващи лещите.

•	 Избягвайте излагането на лещите на температури по-високи от 60°.
•	 Избягвайте излагането на лещите на внезапни температурни промени.
•	 Избягвайте да прилагате прекомерен натиск върху лещите, когато ги обработвате и монтирате на целулоидни/метални рамки.
•	 Избягвайте напасването на рамка след монтирането на лещите.

•	 Избягвайте излагането на лещите на температури по-високи от 60°.
•	 Лещите се препоръчват за всички типове рамки и монтажи, особено при рамки без цяла очна част.
•	 Избягвайте да прилагате прекомерен натиск върху лещите, когато ги обработвате и монтирате на целулоидни/метални рамки.
•	 Избягвайте напасването на рамка след монтирането на лещите.

•	 Лещите се препоръчват за всички типове монтажи.

•	 Избягвайте излагането на лещите на температури по-високи от 80°.
•	 При изрязване, прилагайте възможно най-минималния натиск върху лещите.
•	 При изработка на канал за корда, заоблете първо ъглите като не упражнявате силен натиск с кордата.
•	 При пробиване на отвори в лещите, процесът трябва да започне от едната страна и да завърши от другата.

•	 При изработка на канал за корда, заоблете първо ъглите като не упражнявате силен натиск с кордата.
•	  При пробиване на отвори в лещите, процесът трябва да започне от едната страна и да завърши от другата.

•	 Всички	поляризирани	лещи	Indosol	Polar	са	с	маркировка,	улесняваща	процеса	на	монтиране	и	идентифицираща	
поляризационната ос без затруднения.

•	 Не се препоръчват за рамки тип корда.

Indocromic

ПРЕПОРЪКИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛЕЩИТЕ
Като основна мярка срещу неприятния мирис, отделящ се понякога при обработка на лещи с висок индекс на рефракция, препоръчваме да се работи 
в добре вентилирани помещения. Нещо повече, добре е да се задържат емисиите, които попадат и се смесват с въздуха. Това може да стане като се 
инсталират филтри или се използва спрей с вода. Насърчаваме също така и събирането на отпадъците от обработените лещи в затворен съд с вода и/
или чрез филтрирането на силикатния и органичен прах.
Не се препоръчва маркирането с ролер на лещи без антирефлексно или твърдо покритие. Материалът абсорбира пигментите, поради което 
маркирането може да остане в лещата завинаги.

1.5
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Indosol лещи на склад: виж Superfin наличност България (Indosol Basic).
  *Цветове Hi-Fin 1.7: Едноцветно: кафяво и сиво в тон A, B, C и зелено в тон C. Преливащи: кафяво и сиво в тон B.

In
d

o
so

l
Органични оцветени лещи

Филтър

Ед
н

о
ц

ве
тн

о

IndoPack

Тон

A

B

C

D

E

B

C

D

C/A

D/A

D/B

D/B

Шофиране
Светлопропускливост %

80

50

25

15

7

50

25

10

25/80

15/80

12/50

13/50

0

1

2

3

4

1

2

3

2/0

3/0

3/1

3/1

ЗеленоСивоКафяво Денем Нощем

П
р

ел
и

ва
щ

о

Филтър

In
d

o
PO

LA
R

Тон
Шофиране

Светлопропускливост %

3

3

3

Кафяво

Sweet color

Mistery color

Денем Нощем

D

D

D

16

14

15

UV филтър

400nm

400nm

400nm

Сиво

Зелено

Цветовете на лещите в таблиците са приблизителни.
Цветовете могат да варират в зависимост от необработените материали и използваните покрития на лещите.

Филтър

In
d

o
fo

rY
o

u ТонСветлопропускливост %

Indofor

Денем Нощем

97

82IndoforRelax

A

A

0

0

Филтър

In
d

o
C

ar
e

ТонСветлопропускливост %

0

1

2

IndoCare 440

Денем Нощем

A

B

C

82

47

27

UV филтър

400nm

500nm

527nm

IndoCare 500

IndoCare 527

IndoPack IndoPack
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Цветова палитра ЕДНОЦВЕТНИ

Brown A Brown B Brown C Brown D Brown E

Grey A Grey B Grey C Grey D Grey E

Green A Green B Green C Green D Green E

Палитрата е ориентировъчна. Не всички цветове се изпълняват с всеки материал и покритие.

ФИЛТРИ

IndoforNight IndoCare 440IndoRelax IndoCare 500 IndoCare 527



112

ПРЕЛИВАЩИ

Mistery Color Sweet Color

Gradient Brown B Gradient Brown C Gradient Brown D Bigradient Brown CA Bigradient Brown DA

Gradient Grey B Gradient Grey C Gradient Grey D Bigradient Grey CA Bigradient Grey DA

Gradient Green B Gradient Green C Gradient Green D Bigradient Green CA Bigradient Green DA

Палитрата е ориентировъчна. Не всички цветове се изпълняват с всеки материал и покритие.

Цветова палитра
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Гаранции
Най-високо качество

Лещите Indo са стриктно съобразени с международните стандарти. Следвайки политиката на Европейската Фондация за управление на 
качеството (EFQM), Indo поддържа сертифицирана Система за управление в съответствие с ISO 9001, както и система по отношение на 
околната среда  ISO 14001.

Компаниите в групата на Indo имат сертифицирани системи за управление в съответствие с ISO 9001:  

• Indo Lens S.L.U. by AENOR ER-0678-2010
• Indo Internacional S.A. by AENOR ER-0321/2004

Този набор от акредитации осигурява постоянен контрол върху цялостния процес в следните области:

• Дизайн
• Производство
• Маркетинг
• Дистрибуция
• Следпродажбен сервиз

Нещо повече, Indo спазва ангажимент и задължение чрез сертифициране на система за управление на околната среда в съответствие с:

• ISO 14001 със следните сертифициращи референции:
• Indo Lens Group S.L.U. by AENOR GA-2010-0782

Indo Internacional S.A. by AENOR GA-2004-088

Периодичният одит, осъществяван от сертифицирани органи, спомага за непрекъснато подобрение с цел постигане на максимално 
удовлетворение на клиентите по отношение на продуктите и услугите, за което спомагат също и гаранциите съобразно международните 
закони, регулиращи корекционните лещи.

Indo гаранция

Корекционните лещи Indo притежават 2-годишна гаранция (от датата на получаване) валидна за дефекти в материала или 
производствения процес, когато лещите са използвани в съответствие с препоръките в гаранционната карта.

С цел максимизиране на характеристиките на продуктите и увеличаване на живота им, съветваме ви да използвате различни продукти, 
материали и услуги подходящи за всеки конкретен случаи. Информация за основните продукти може да получите от този Каталог.

Към всеки чифт лещи Indo потребителят ще получи гаранционна карта. Тази карта трябва да бъде попълнена коректно и да се задържи за 
периода на гаранцията за последващи въпроси или претенции.

ER - 0678/ 2010 GA - 2010/0782
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Стандарти
Европейска Директива 93/42
Корекционните лещи са медицински изделия и като такива те са обект и попадат под изискванията на Европейска Директива 93/42 от 14 
юни, 1998. Тази Директива очертава редица от задължения както за производителите, така и за оптиците (описани по-долу).

Задължения на производителя
Корекционните лещи са медицински изделия и като такива те се регулират от условията на Европейска Директива 93/42, която е приета в 
испанската система чрез Указ RD 1591-2009. Тази Директива скицира редица от задължения за производителите и оптиците.  
Задълженията са както следва:

 регламентация
Производителите на корекционни лещи трябва да се придържат към редица изисквания, отнасящи се до:

1. Характеристиките на продукта, който се произвежда.
2. Идентификация с         лого.
3. Снабдяване на продукта с препоръки и ограничения при използване за потребителя.

1. По отношение на продукта: Корекционни лещи.
Корекционни лещи

• Механична устойчивост (стандарт UNE-EN ISO 14889)
• Оптични характеристики (стандарт UNE-EN ISO 8980-1 и 2).
• Запалимост (стандарт UNE-EN ISO 14889).
• Физиологична съвместимост (стандарт UNE-EN ISO 14889).
• Светлопропускливост (стандарти UNE-EN ISO 14889 и UNE-EN ISO 8980-3 и 4).

С цел покриване на всички стандарти INDO тества цялата си гама продукти, за да потвърди, че те са в съответствие с изискванията, 
заложени в стандартите. Поради това, INDO предлага пълна гаранция за сигурност и най-високи стандарти на качество.

• Лещите за специална употреба, като защита, зрение на средни разстояния и при четене, могат да имат ограничения при тяхното 
специфично използване, за които оптиците следва да информират потребителите.

• Лещите Indocare 500 и 527 се определят като филтри за специфични нужди и не са обвързани с основните спецификации за 
светлопропускливост в съотвествие с ISO 8980-3 във връзка с редуциране на степента на зрително възприемане на зеления цвят, 
поради което тези лещи не са подходящи за шофиране през деня.

2.   лого на всички опаковки за корекционни лещи.
 логото е изобразено ясно и четливо на всички опаковки, в които са лещите. Това показва, че лещите са произведени в съотвествие с 

изискванията на Европейска директива 93/42.

3. Съобщаване за показанията и ограниченията при използване.
Производителят трябва да съобщи цялата информация, която се изисква за правилното използване на продуктите и ограниченията, 
определени от характеристиките на продукта.


