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Rytmus rušného městského života nás
každý den ze všech stran bombarduje
různými vizuálními podněty na svých
ulicích z plakátů, skrz LED displejů,
dopravy a v neposlední řadě z vašich
osobních digitálních zařízení. Proto
potřebujeme, aby se naše oči tomuto
stylu života přizpůsobily a naše vidění
bylo dokonalé.
To je důvod, proč společnost Shamir
vyvinula novou unikátní progresivní
brýlovou čočku Shamir Urban™.
V dnešní době s nejměkčím progresivním
designem pro rychlé a snadné
přizpůsobení v prostředí Vašeho města
a v místě nepřeberného množství vjemů.

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO MĚSTSKÝ ŽIVOT
Klinické testy ukázaly, že většina mladých presbyopů žije v uspěchaném městském životě,
kdy ve velké míře používají digitální zařízení. Všichni tito zákazníci preferují progresivní
brýlové čočky s měkčím progresivním designem.
To, co tito zákazníci chtějí, je bezproblémový vizuální zážitek, který jim umožňuje perfektně
snadný a rychlý přechod převážně v blízké a střední vzdáleností. A právě do čoček Urban
společnost Shamir aplikuje své nejvyspělejší technologie na trhu, které takový vizuální
vjem poskytují.

TECHNOLOGIE INTELLICORRIDOR™
Tato nová technologie umožňuje jejím tvůrcům regulovat průběh progresivního kanálu
a optimalizovat jeho účinek v každém bodu progresivní zóny. Shamir Urban je pak
skutečně „šitý na míru“ konkrétnímu zákazníkovi, odpovídaje potřebám moderního
městského stylu života včetně aktivního používání nejnovějších komunikačních zařízení.
Dokonalé vidění se tak stává samozřejmostí pro jakoukoli vzdálenost při jakékoli aktivitě.

HLAVNÍ VÝHODY
Individualizovaný design progresivní brýlové
čočky kombinující snadný a hladký přechod
progresivními zónami. Shamir Urban
jednoznačně splňuje vizuální potřeby mladých
presbyopů v městském prostředí.
» Nejměkčí možný design progresivní zóny
» Široké zorné pole pro rychlé, snadné
a hladké přechody mezi zónami
» Velmi snadný návyk a adaptace
na progresivní brýlové čočky
» Vhodné pro většinu typů prodávaných
brýlových obrub
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Shamir Urban™
Je dostupný ve dvou zábrusových výškách 16mm & 19mm

K objednání Shamir Urban™ potřebujeme tyto informace:
• uveďte dioptrické hodnoty
• data obruby: A, B, DBL a tvar očnice
nebo soubor z vyměření SparkMi
• zábrusnou výšku
• monokulární PD do dálky
• individuální parametry
(Vertex, Inklinace, Panoramatický úhel)

ZÁRUKA 5 LET SPOKOJENOSTI:
Koupí progresivní brýlové čočky Shamir Urban™
získáváte záruku na snadný návyk a dlouhodobé
pohodlné užívání.
V případě problému s návykem či užíváním
získáte jakékoli jiné brýlové čočky se stejnými
parametry ZDARMA.
Parametry brýlové čočky se rozumí: dioptrie,
materiál, povrch, cenová kategorie.
Záruka se nevztahuje na mechanické poškození.
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