LOUPES

ERGONOMIE PRÁCE
Je známo, že zvětšovací systémy zlepšují přesnost při stomatologických
a chirurgických zákrocích. Postupem času se ukázalo, že tyto systémy přinášejí také ergonomické výhody, protože mohou zabránit zbytečnému shýbání
a hrbení a mohou tak prodloužit Vaši výkonnost v pracovním dni, ale i v celé
kariéře. Zabraňují patologickému zakřivení páteře, zcela omezují bolesti zad
a předcházejte abnormalitám v oblasti krční páteře, zánětům nebo zraněním,
které následně způsobují bolesti za krkem.

SYSTÉM
Náš systém lup je spojením dvou odlišných prvků ladících dokonalé harmonii, kde se design rámu snoubí s vynikající optikou teleskopů. Díky tomuto
procesu jsou každé lupové brýle jedinečné, přesně přizpůsobené na základě
fyziognomie uživatele a jeho profesních potřeb.
Okolní skla brýllí i lupy umožňují individuální úpravu dioptrií.

DESIGN

Galilejské lupy

Brýle Univet se stávají designovými kousky, příjemnými na pohled
a pohodlnými při nošení.
Světelný systém je přesným nástrojem; jeho tvar a technologie přináší
přidanou hodnotu zvětšovacího systému.

• Lehké galilejské lupy s vyplepšnou PRO HD optikou
• Velké a přehledné pracovní pole
• Dostupné ve zvětšeních 2,0× - 3,5×
• Lupy umožňují individuální úpravu Vaších dioptrií

MATERIÁL A BARVY

Prismatické binokuláry

Rovnováha mezi barvami, tvary a světlem vyjadřuje podstatu filozofie italské
společnosti Univet. Elegantní odstíny, odvážné linie a luxusní materiály činí
z každých jednotlivých brýlí exkluzivní výrobek.

• Přináší kratší a lehčí plášť XS s Ultra HD optikou
• Větší pracovní pole při vyšších zvětšeních
• Dostupné ve zvětšeních 3,5× - 5,0×, u Flip-Up až 6,0×
• Lupy umožňují individuální úpravu Vaších dioptrií

OPTIKA

Black Edition

Optické prvky jsou páteří každého lupového systému a jsou tajnou ingrediencí jeho vysokého výkonu. Oddělení výzkumu a vývoje Univet v minulých
letech vyvinulo ještě lehčí a ostřejší teleskopy, které patří v současné době
mezi nejvýkonnější na trhu.

Exkluzivní verze, špičková řada se sofistikovaným luxusním nádechem.
Elegantní černé povrchy atraktivního dynamického tvaru a s absolutním
komfortem, které dokonale padnou. Kombinují design s výkonem a to celé
ve speciálním černém kufříku petropolitního stylu a trendu, který plně doplňuje krásu řady Black Edition.
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Nezaměnitelný styl Univetu se projevuje
i v designu Look & Cool - ručně lakovaný
nylon v kombinaci s kovovými doplňky činí
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Pohodlné, funkční a vyrobené z kvalitních materiálů, každý pár brýlí je stylovým doplňkem,
kterým se budou chtít pochlubit muži i ženy.
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• Galilejské lupy s úžasnou PRO HD optikou ve zvětšeních 2× až 3,5×.
• Velmi pohodlné nošení se snoubí s funkčními vlastnostmi rámu a nízkou váhou.
• Dva transparentní odstíny, dva rozměry skel slušivé pro každý obličej.
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Desert Sage

Návrat k základům designu, čisté a vždy živé linky, které se
pravidelně navracejí na výsluní díky přesnosti svého zpracování. Pevné, ale přitom lehké materiály, neutrální barvy ve
spojení s klasickým designem.
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• Prizmatické binokuláry s kratším a lehčím pláštěm XS a Ultra HD optikou i galilejské lupy s vylepšenou PRO HD optikou
• Ikonický design, precizní provedení obrouček ze speciální slitiny titanu a leteckého hliníku
• Dostupné ve všech zvětšeních – galilejské (2,0× - 3,5×) a prismatické (3,5× - 5,0×)
Exkluzivní řada Black Edition, která vyniká svým luxusním provedením včetně extra odolné povrchové úpravy „Wrinkle paint“, kterou používá i např. Ferrari nebo Lamborghini na své motory.
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S těmito rámy pocítíte dotek sofistikovaného stylu s extrémním
důrazem na detail. Přináší tradiční linie a rozměry oblíbených
modelů, ovšem v neobvyklém, moderním, trendy vzhledu.
• Prismatické binokuláry s kratším a lehčím pláštěm XS
a Ultra HD optikou i galilejské lupy s vylepšenou PRO HD
optikou
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• Současný design, precizní provedení obrouček z odlehčeného
materiálu vyztuženého karbonovými vlákny
• Dostupné ve všech zvětšeních
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– galilejské (2,0× - 3,5×) a prismatické (3,5× - 5,0×)
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černá/zelená

Dynamické, sportovní a ochranné linie ve spojení s inovativním tvarem
a lehkostí materiálů zajišťují co nejlepší pohodlí.
Přináší odlehčený design, který zlepší Váš výkon.
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• Prismatické binokuláry s kratším a lehčím pláštěm XS a Ultra HD
optikou i galilejské lupy s vylepšenou PRO HD optikou
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bílá/červená

• Velmi lehké, sportovně estetické obroučky dokonale přiléhají
a současně velmi dobře chrání oči
• Dostupné ve všech zvětšeních – galilejské (2,0× - 3,5×)
a prismatické (3,5× - 5,0×)

Platinová
Platinová

• Ochranná skla neumožňují individuální úpravu dioptrií.
Dioptrická korekce je možná u modelu Techne RX.
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Exkluzivní řada Black Edition, která vyniká svým luxusním
provedením, včetně speciálního černého kufříku pro ukládání.
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Zelená Vespa

Měkké, zaoblené linie navazují na historické styly a nově je interpretují
pomocí moderních materiálů a luxusních povrchových úprav. Styl, který
překonává módní trendy a nestárne.
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• Prizmatické binokuláry s kratším a lehčím pláštěm XS a Ultra HD
optikou i galilejské lupy s vylepšenou PRO HD optikou.
Zvětšení
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• Moderní brýle s osobitým stylem, které padnou na každý obličej.
• Dostupné ve všech zvětšeních – galilejské (2,0× - 3,5×)
a prismatické (3,5× - 5,0×)
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Exkluzivní řada Black Edition, která vyniká svým luxusním provedením,
včetně speciálního černého kufříku pro ukládání.
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která neovlivňuje ostrost,
absolutně nezkresluje,
nemlží se a umožní Vám
vykonávat Vaši profesi
v maximálním bezpečí.
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Pružná konstrukce, která netlačí
Kompletně nastavitelné
Vyměnitelné houbičky pro absorpci potu
Kompatibilní s Vašimi dioptrickými brýlemi
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• Nejlepší ochranné lupové brýle, jaké kdy byly vytvořeny
• Vyměnitelná ochranná skla
• Kompletně nastavitelné
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EOS
2.0

VLASTNOSTI
Teplota barev: 5 500 K
Svítivost:
35 000 lux
Životnost baterie: 8h, nabíjení 6 hodin
Váha:
11 g

EOS
Wireless

VLASTNOSTI
Teplota barev: 5 700 K
Svítivost:
38 000 lux
Životnost baterie: 140 min, nabíjení 90 min
Balení obsahuje: 2 baterie
Váha:
36 g

Ovládání řídící jednotkou nebo aplikací v mobilu
TVAR OSVĚTLENÍ – kruh
kruhová plocha bez tvoření stínů
Příslušenství – univerzální klip, UV filtr 525 nm

Ovládání dotykem nebo gesty (aseptické, bezdotykové)
TVAR OSVĚTLENÍ – kruh
ostře ohraničená kruhová plocha s jednotným jasem
bez tvoření stínů
Příslušenství – univerzální klip, UV filtr 525 nm

KOMPAKTNÍ DESIGN

BEZDRÁTOVÉ OSVĚTLENÍ

Extrémně nízká váha

Výkon

Minimalistické rozměry

Nízká váha

Bezdotykové ovládání

EOS

next

VLASTNOSTI
Teplota barev:
5 700 K
Index podání barev: CRI 90
Svítivost:
50 000 lux
Životnost baterie: 9h, nabíjení 6 hodin
Váha:
25 g

Ovládání řídící jednotkou nebo aplikací v mobilu
TVAR OSVĚTLENÍ – kruh
ostře ohraničená kruhová plocha s jednotným jasem, bez tvoření stínů.
Příslušenství – univerzální klip, UV filtr 525 nm

NEJVÝKONNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ
Intenzita

Výkon

Ostrý světelný bod

Ubrousek
proti mlžení brýlí
I při použití roušky či respirátoru
Opakovaně použitelný (až 200×)
Poskytuje ochranu skel po dobu 6 - 8 hodin.

levé sklo brýlí ošetřeno ubrouskem

Distribuce
ČR: Hu-Fa Dental a. s.
Moravní 909
Otrokovice 765 02
Tel.: +420 577 926 226-9
hufa@hufa.cz
www.hufa.cz
Produktový specialista: Miroslav Štěpánek
+420 773 456 008, stepanek@hufa.cz

Distribuce
SR: Hu-Fa Dental spol. s r. o.
Ľ. Podjavorinskej 1 500,
022 01 Čadca
Tel.: +421 433 10 16-17
hufa@hufa.sk
www.hufa.sk
Produktový specialista: Andrea Vojvodíková
+421 948 335 190, vojvodikova@hufa.sk

Obraťte se na svého obchodního zástupce! Rád Vám předvede sortiment lupových brýlí, vysvětlí případné Vaše dotazy a provede odborné zaměření, jež předchází každé objednávce lupových brýlí.

