
Bifocale brillenglazen
Ze zijn leverbaar in diverse uitvoeringen alle met hun eigen specifieke kenmerken.

Bifocale glazen worden vaak als ouderwets versleten, maar soms voldoen ze beter dan multifocale glazen.
Ze geven een groter en stabieler gezichtsveld, u hoeft minder hoofdbewegingen te maken vanwege een breder
gezichtsveld. Ook bij het kijken naar opzij geven ze een vertekeningsvrij groot en breed gezichtsveld. 
De enige beperking zit in de kortere afstand waarop men scherp ziet. Bij hogere addities (leestoeslagen)
deze beperking ook groter. Verderop leest u meer over dit type glazen.

Multifocale verschillen
In het verleden werden er bij de glasfabrikant 'slijpkoppen' gebruikt die alleen in de horizontale en verticale
richting de glazen slepen, (conventioneel en trueform techniek).
De nieuwste FreeForm technieken maken het mogelijk om het glasoppervlak te zien als een reeks van
individuele punten en te frezen en te polijsten op pixel niveau. 
Ten opzichte van de conventionele productiemethode is de FreeForm technologie een grote vooruitgang. 

Bij een Conventioneel ontwerp moet je om alles scherp en goed te willen zien meer met het hoofd mee-
bewegen in de kijkrichting dan bij een True- of FreeForm ontwerp.
Het Conventionele ontwerp is de standaard welke daardoor tevens het voordeligst is.
 
Trueform is t.o.v. Conventioneel duurder maar kijkt een stuk comfortabeler. Freeform is het duurste en tevens
 het comfortabelst ontwerp.
FreeForm is overigens ook de meest verkochte uitvoering.

 
 
 
 
 
 



 

Transitions Drivewear zonnebrillen combineren twee van de meest geavanceerde technologieën die in de
hedendaagse brillenglasindustrie te vinden zijn: de Transitions® fotochromatische technologie en de 
NuPolar® polarisatietechnologie. Transitions Drivewear brillenglazen veranderen van een geelgroene in een
 koperkleurige tint en vervolgens in een donkerroodbruine kleur, afhankelijk van de hoeveelheid licht. Bij weinig
licht of bij bewolking nemen de Transitions Drivewear brillenglazen een geelgroene tint aan, die meer contrast
creëert en ervoor zorgt dat de ogen zoveel mogelijk nuttige lichtinformatie ontvangen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ACHTER DE VOORRUIT
De meeste fotochromatische brillenglazen reageren op UV-licht terwijl de voorruit van de auto bijna 100% van
het UV-licht blokkeert. Een van de unieke en speciale kenmerken van Transitions Drivewear brillenglazen is
dat ze achter de voorruit van de auto donker kleuren, omdat ze in staat zijn om zowel op zichtbaar als op UV-
licht te reageren. Wanneer de brillenglazen aan zichtbaar licht worden blootgesteld nemen ze een koper- 
kleurige tint aan, die veel automobilisten de prettigste kleur vinden voor achter het stuur.  
Dit is geen verrassing aangezien de kleur van Transitions Drivewear brillenglazen ontwikkeld is om te veel licht
te neutraliseren en stoplichten goed zichtbaar te maken door de rood- en groentinten te accentueren.
De koperkleurige tint kan ook de diepteperceptie verbeteren.

IN HELDERE LICHTOMSTANDIGHEDEN EN BUITENSHUIS
Buitenshuis worden Transitions Drivewear brillenglazen zowel door UV- als door zichtbaar licht geactiveerd en
kleuren ze donkerroodbruin. Deze kleur is ontwikkeld om te veel licht zorgvuldig te filteren en de ogen nog beter
te beschermen tegen fel licht.  De bruine kleur van de brillenglazen zorgt voor een zeer goede kleurherkenning,
waarbij de nadruk ligt op het accentueren van groentinten. Aangezien groentinten het meest voorkomen in het
 natuurlijke landschap zorgen deze brillenglazen voor een fantastische visuele beleving.
'S NACHTS
Transitions Drivewear brillenglazen zijn, evenals gewone zonnebrillen, ontwikkeld voor het rijden overdag, bij
daglicht en dienen dus niet ’s nachts gedragen te worden.  Aangezien de brillenglazen van Transitions Drive-
wear zonnebrilglazen zijn, worden ze nooit helemaal helder. Wanneer er weinig licht is, nemen ze een
geelgroene kleur aan, die veel contrast creëert en ervoor zorgt dat de ogen zoveel mogelijk nuttige
lichtinformatie ontvangen.  



Extra dunne brillenglazen
Er zijn kunststof glazen met verschillende brekingsindexen verkrijgbaar.
Hoe hoger de brekingsindex (Hi-index), hoe dunner het glas.
 
index 1.74 en 1.76: ultradun glas vanaf ongeveer +/- 4.00 en +/- 8.00
index 1.67 en 1.70: een extra dun glas vanaf ongeveer +/- 3.00 en +/- 6.00
Index 1.60: dunner glas vanaf ongeveer +/- 1.00 en +/- 4.00
index 1.50: een standaard kunststof brillenglas voor de lagere sterktes
 
 
 

Met een brekingsindex van 1.76 zijn de glazen ultradun, het is nu zelfs het dunste kunststof glas ter wereld! 
Hierdoor ziet het er niet alleen mooier uit bij hogere sterktes, het is ook nog eens heel licht, en dat draagt wel
zo comfortabel. Bovendien zijn de glazen superkraswerend, vuilafstotend en ontspiegeld.
De glazen zijn verkrijgbaar in enkelvoudig en in multifocaal, in kleurloos of gekleurd.

Meer informatie over dunne glazen
De index is onder andere afhankelijk van uw sterkte, uw cilindersterkte, keuze montuur, en eigen voorkeur. 
Naast kunststof glazen kunt u ook kiezen uit minerale glazen met diverse brekingsindexen, maar glas heeft als
grootste nadelen zijn gewicht t.o.v. kunststof. 

Welke vier factoren bepalen de dikte van uw brillenglazen?

1.  De grootte van het montuur
2.  De sterkte van de brillenglazen
3.  De stand van de ogen (de pupil afstand)
4.  Het soort montuur

Samengevat
Brillenglazen worden veelal dunner gemaakt omdat het er mooier uitziet. Het ziet er nu eenmaal beter uit als
de glazen niet uit het montuur steken. Daarnaast voelt het comfortabeler omdat de bril hierdoor lichter is.
Dunnere brillenglazen vergroten daarnaast bij positieve glazen minder de ogen en verkleinen de ogen minder
bij negatieve glazen. 

Als u een hoge positieve sterkte heeft, kunt u het beste een kleine bril kiezen, omdat deze glazen het meest
kunnen worden verdund. Bij een hoge negatieve sterkte is het bij elke grootte aan te raden om een Hi-index
glas te nemen, omdat het brillenglas anders al snel te dik oogt. 
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Rond leesdeel (telemil)
Weinig toegepast glas vanwege hoge beeldsprong en smallere gezichtveld
bovenin het leesdeel.
Het leesdeel is zichtbaar maar niet voelbaar, het ziet er esthetisch mooi uit.

Trifocaal
Trifocale glazen hebben een extra leesdeel. Het bovenste smalle gedeelte is
voor kijken op tussenafstand. Het onderste gedeelte is voor leesafstand. 
Het leesdeel is voelbaar, door het extra leesdeel een onrustig glas.

Longline
Bij deze glazen heeft men het maximale gezichtsveld voor dichtbij.
Ze worden vaak gebruikt voor bepaalde beroepen of werkzaamheden
Esthetisch gezien zijn deze glazen minder fraai, en worden daardoor in het
dagelijkse gebruik weinig toegepast, het leesdeel is erg zichtbaar en voelbaar
Het glas is door de lange scheidingslijn ook moeilijk schoon te houden .
Strait Top - halve maan
Deze glazen hebben een breder gezichtsveld en leverbaar in 25 en 28 mm.
Door de rechte bovenkant (ST) van het leesdeel ontstaan er op de rand meer
 hinderlijke reflecties.
Het leesdeel is zichtbaar en voelbaar.  
Curve Top - halve maan
Deze leesdelen hebben een gebogen bovenzijde waardoor reflecties op de
bovenrand van het leessegment veel minder storend zijn.
Deze glazen hebben een geringe beeldsprong en worden veel toegepast.
Het leesdeel is zichtbaar en voelbaar.



Digitale Freeform brillenglazen.

Voordelen van digitale glazen t.o.v. de traditionele analoge glazen.
>  Breder zichtveld, zowel veraf als nabij
>  Rustiger beeldvorming
>  Vrijwel geen vervorming naar de randen toe
>  Verminderde vergroting/verkleinng
>  Leverbaar met diverse progressieve zonelengtes
>  Geschikt voor iedereen

Wat zijn digitale glazen ?
Freeform is een fabricageproces welke de fabrikant gebruikt door met een single point diamond tool (een klein
beiteltje) volgens een 3D computergestuurd programma het binnenste (achterzijde) lensoppervlak te bewerken.
Als dat voltooid is, wordt het oppervlak gepolijst met een polijst pad. Digitaal Freeform geslepen glazen kunnen
zowel in de enkelvoudige als in de meervoudige (multifocaal of progressief) uitvoering worden gemaakt.

Voordelen van digitaal enkelvoudig t.o.v. traditioneel enkelvoudig
>  12% dunner
>  20% vlakker
>  Scherp beeld van rand tot rand
>  Geen sferische abberaties (vertekening)
>  Beeld wordt niet beinvloed door de sterkte (geen vergroting/verkleining)

VEILIGHEIDSBRILLEN & VEILIGHEIDSBRILLENGLAZEN



 
 
 

Veiligheidsglas materiaal eigenschappen.
Deze veiligheid brillenglazen worden geleverd in kunststof CR39 of in slagvast Polycarbonaat materiaal.

CR39 is een materiaal welke uitstekend geschikt is in werkomstandigheden waar u in aanraking komt met
chemicaliën, CR39 is echter niet slagvast, bij een hoge impact kan het glas scheuren en biedt standaard een

gedeeltelijke UV bescherming.
Polycarbonaat mag daarentegen niet in aanraking komen met alcohol houdende vloeistoffen en andere sterke
chemicaliën zoals bijv. aceton. Polycarbonaat is een slagvast materiaal, ook bij een hoge impact zal het glas niet
breken, en biedt net als bij Trivex standaard een 100% UV bescherming.
Kunststof brillenglazen al dan niet voorzien van een kraswerende coating zijn krasgevoeliger dan gehard
mineraalglas. Gehard mineraalglas is daarentegen veel zwaarder in gewicht en daardoor minder comfortabel.
Mineraal wordt nauwelijks meer toegepast.

TOEPASSING Gehard mineraalglas Polycarbonaat CR39 Trivex

Verspanen: Draaien, frezen etc.

Fijnmechanisch werk

Breek-, sloop-, kapwerkzaamheden

Onderhoudswerkzaamheden

Assemblage werkzaamheden

Huis, tuin en keuken karweitjes

: geschikt

: zeer geschikt

: uitermate geschikt

Schuren 

Chemische bestendigheid 

Slijpen 


