
 

 Netline 2017مجموعه محصوالت 



 Netlineموقعیت و جایگاه  عدسی ىای 

Rodenstock  که است قابل اطمینان برندی ،

بهترین عملکرد، باالترین کیفیت و برترین محصوالتش 

عالوه . را به استفاده کنندگانش عرضه می داردایمنی 

 فرصت ابتکار و نوآوری  Rodenstockبراین عدسی های 

 .  قرار می دهد را در اختیار عینکساز

 برندRodenstock  ابداعات و نوآوری به موهبت

را برای مشتریان راحتی دید استثنایی توانسته های اساسی 

با سبک زندگی پیشرفته امروزی خود به ارمغان آورد که 

موفق به کسب و در این راستا کامال در تعامل است  

  .  فراوان شده استجوایز و لوح های تقدیر 

یک عدسی ایده آل برای همه افراد جامعه 

 

 های عدسی Netline  زیر مجموعه  برند معروف و 

مجوز و امتیاز خود  و، می باشند Rodenstock صاحب نام 

در واقع  شامل  Netlineرا از این کمپانی دریافت کرده اند؛ 

نسبت قیمت به است  که از محصوالت بسیار پیشرفته یی 

 .برخوردار می باشدعملکرد بسیار عالی 

 

  محصوالت Netline برمبنای مهارت و تجربیات 

بارها و بارها آزموده شده و مورد تائید استفاده کنندگان  

قرار سرتاسر دنیا و کارشناسان عدسی های طبی متخصصین 

  می کنند تضمین رضایت باالی مشتریان را  لذاگرفته است 



 گروه ىدف

 برندRodenstock  متخصصین برای آن دسته از

بهترین که می خواهند  علوم اپتیک و عینک فروشانی

خود فراهم را برای مشتریان عدسی های موجود در بازار 

 .محسوب می شودانتخاب بهترین آورند، 

  

 برندRodenstock   شاهکاراینکه یک واسطه به 

، به فردی داردبه و ویژگی های منحصر محسوب می شود 

 .نیز به مشتریان عرضه می شودقیمت باالتری تبع با 

 

 های عدسیNetline  زیر مجموعه برند کهRodenstock  

برای آن توزیع شده اند محسوب می شوند و توسط این کمپانی 

مناسب متخصصین علوم اپتیک و عینک فروشانی دسته از 

مجموعه محصوالتشان را توسط یک هستند که قصد دارند 

 .  جذاب تکمیل کنندبرند زیر 

 

با استفاده از عدسی های Netline  عینکسازان قادر 

مشتریان خود را برآورده سازند از خواهند بود نیاز آن دسته 

هستند و در عین حال به ساس حنسبت به قیمت بسیار که 

کیفیت خوب با قیمت یعنی  ،هستندمحصوالت با کیفیت دنبال  

 .می خواهندمناسب 



 موجودپالستیکی  NETLINEکلیو عدسی ىای 

 /  عدسی های دید نزدیک عدسی های تک دید  عدسی های پروگرسیو

 های دودیدعدسی 
 (پوششها)انواع کوتینگها 



 شیشو یی موجود NETLINEکلیو عدسی ىای 

 /  عدسی های دید نزدیک عدسی های تک دید  عدسی های پروگرسیو

 های دودیدعدسی 
 (پوششها)انواع کوتینگها 



 برای مشتریان Netlineعدسی ىای تکدید ویژگی ىای فنی و مزایای 

 

 مزایا برای مشتری ویژگی های فنی

اصل کانونی شدن بر روی شبکیه 

طرح آسفریک 

 ظرافت و نازکی این عدسی ها تضمین کننده

 عینک شماستظاهری زیبایی 

دید واضح و شفاف از دور تا نزدیک 

 بارآزموده شده و عدسی های تکدیدی که ملیونها

 مورد تائید قرار کرفته

ساخت آلمان 

اصل کانونی شدن بر روی شبکیه 

 اسفریکطرح 

 نزدیکواضح و شفاف از دور تا دید 

 و بارآزموده شده عدسی های تکدیدی که ملیونها

 مورد تائید قرار کرفته

ساخت آلمان 

 



 برای مشتریان  Netlineویژگی ىای فنی و مزایای عدسی ىای پروگرسیو 

 مزایا برای مشتری ویژگی های فنی

 فری فرماستفاده از تکنولوژی 

اصل کانونی شدن بر روی شبکیه 

اینست متغیر وابسته به توان 

 استفاده از یک سیستم بیس کرو بسیار دقیق مرحله یی

را  ممکن بی نظیر که از لحاظ زیبایی یک فیت عالی و 

 می سازد

 عالی دید راحتی 

 واضح و شفاف از دور تا نزدیکدیدی 

 مصالحه و سازگاری خودبه خود بسیار

 خوب

مطالعه عاری از خستگی 

 ساخت آلمان 

استفاده از تکنولوژی استاندارد و مرسوم 

اینست متغیر وابسته به توان 

 ملیونها بار  –دید واضح از دور تا نزدیک

 آزموده شده و مورد تائید قرار گرفته

مناطق دید وسیع 

مصالحه و سازگاری خودبه خود خوب 

ساخت آلمان 



 

 برای مشتریان Netlineویژگی ىای فنی و مزایای عدسی ىای دید نزدیک 

 مزایا برای مشتری ویژگی های فنی

  فری فرمتکنولوژی  استفاده از 

 اصل کانونی شدن بر روی شبکیه 

اینست متغیر وابسته به توان 

 استفاده از یک سیستم بیس کرو بسیار دقیق مرحله

را  بی نظیر یی که از لحاظ زیبایی یک فیت عالی و 

 ممکن می سازد

 نزدیک، در نتیجه هنگام انجام کاهای نزدیک از دید راحت در

 آسوده و راحت بهره مند می شویددیدی 

 اتاقته دید راحت از فاصله مطالعه تا 

 سازگاری یافته با اصول ارگونومیک مناطق دید نزدیک

 اند

سر و بدن در وضعیت ریلکس و آسوده قرار می گیرد 

ساخت آلمان 

استفاده از تکنواوژی استاندارد و مرسوم 

 شدن بر روی شبکیهکانونی اصل 

اینست متغیر وابسته به توان 

 در دو طرح دگرشن: دید نزدیک فاصله کاری 

 موجود است( توانکاهش )

 ملیونها  –فاصله نزدیک  تا فاصله میانی دید واضح از

 بار آزموده شده و مورد تائید قرار گرفته

دید واضح از فاصله مطالعه تا فاصله کامپیوتر 

کار نزدیک عاری از خستگی 

ساخت آلمان 



 برای مشتریان Netlineىای ویژگی ىای فنی و مزایای کوتینگ 

 مزایا برای مشتری ویژگی های فنی

 (آبگریز)پاک هیدروفوبیک کوتینگ 

  ضد بازتابکوتینگ 

کوتینگ مقاوم در برابر خش 

 تمیز کردن ( : آبگریز)سطح هیدروفوبیک

 بسیار آسان

 ساکنالکتریسیته ضد 

  دافع لکه و آلودگی 

 خراشبرابر مدت در طوالنی مقاومنت 

کوتینگ پاک بیسیک و پایه 

کوتینگ ضد بازتاب 

کوتینگ مقاوم در برابر خش 

 مربوط به تمیز ماندن عدسی تا های ویزگی

 یافته حد قابل توجهی بهبود 

 خراشبرابر مدت در مقاومت  طوالنی 



 

 

 

 

 

برای مشتریان   Netlineویژگی ىای فنی و مزایای عدسی ىای فوتوکرومیک 

 Netline – ColorMatic IQ2) عدسی ىای)

 عدسی هایColorMatic IQ® 2  در سه

طراحی شده اند که با آنها مطمئنا رنگ 

 می رسیدعالی به نظر 

 محافظت هوشمندانه در برابر نور شدید

 شرایط نوریتحت همه 

 بسیار سریع تیره شدن و سفید شدن 

100% پرتومحافظت در برابرUV  

 تمام مواقعنانومتر در  400 موجطول با      

 

 ویژگی های فنی مزایا برای مشتری

  تکنولوژی عدسی هایColorMatic IQ® 2 

این عدسی ها اخیرا در سه رنگ متفاوت : جدید

 :  طراحی شده اند مونیخ توسط  متخصصین در 

 خالصدودی 

قهوه یی شکالتی 

 چمنیسبز 

عملکرد فتوکرومیک بهینه شده 

 فتوکرومیکی  ماندگارویژگی های رنگها و 


