
DE NIEUWE GENERATIE 4.0

Met een nieuwe
innoverende technologie

100% MADE IN GERMANY

Met een nieuwe
innoverende technologie
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PROGRESSIEVEN
PREMIUM



 ... een nog grotere evolutie

De implementatie van een grootschalig en continue 
investeringsprogramma in onze fabriek in Langen, 
Duitsland (één van de modernste productielocaties ter 
wereld), stelt ons in staat om ons technologisch leider-
schap te consolideren.

… een nog hogere kwaliteit

De technologische vooruitgang samen met onze 
productie in Langen-Frankfurt, waar alle stoppen 
onder één dak zijn gegroepeerd, garanderen een 
maximale betrouwbaarheid. Uw klanten zijn daar-
door steeds verzekerd van het beste zicht en dus van 
een verbetering van hun levenskwaliteit. 

… een nog grotere precisie 

Ultramoderne en nog nauwkeurigere productiepro-
cessen maken de productie mogelijk van glazen die 
zijn uitgerust met innovatieve technologieën, zoals de 
berekening van 30.000 meetpunten over het volle-
dige glasoppervlak.

De 4.0 technologie
staat synoniem voor…



… een buitengewoon zicht
in alle omstandigheden 

4.0 Technologie
100 % ˝ Made in Germany ˝
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Innoverend design

Dankzij de maximale precisie tijdens het 
productieproces

Voor een nog uitmuntendere personalisatie van 
onze hoogkwalitatieve 4.0 producten, hebben 
we ons beproefde algoritme voor de bereke-
ning van de geometrie van de glazen herzien. 
We stellen hiermee nieuwe maatstaven op 
gebied van precisie.

Op vandaag beperkte de optimalisatie van het 
wave front zicht tot 12.000 meetpunten in het 
ver- en nabijzicht. Ons nieuw algoritme maakt 
het, met meer dan 30.000 meetpunten, 
verdeeld over het volledig glas, mogelijk om de 
geometrie van het glas nog preciezer te gaan 
berekenen. Bovendien worden de optische 
aberraties van hoge graad (HOA), van het type 
coma of trefoil, geminimaliseerd. Onze 4.0 tech-
nologie maakt zo een high-end design mogelijk.

Digitale �tness

Bedacht voor digitale, visuele 
gewoonten 

Het gebruik van schermen wint meer en meer 
aan belang, wat onze visuele gewoonten 
beïnvloedt. In die context optimaliseert het 
nieuwe algoritme, in het kader van de 4.0 tech-
nologie, de zone voor het nabijzicht en het inter-
mediair zicht. Op die manier bereiken we een 
verhoogde kwaliteit van het zicht op digitale 
apparaten zoals smartphones, tablets en 
laptops.

De  nieuwe eigenschappen
van de 4.0 technologie 
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Near Vision ID

Een verbetering van het zicht tot
wel 40 %

De nieuwe 4.0 generatie kan vanaf nu ook de 
individuele correctie begrijpen van de zone voor 
nabijzicht met Near Vision ID.
Door rekening te houden met verschillende cilin-
ders en verschillende oriëntaties van de assen 
volgens het gezichtsveld (ver/nabij) kan er een 
zichtverbetering optreden tot wel 40%.

Rekening houden met de pupil 

Optimaal voor elke groo�e

Tijdens de ontwikkeling van de nieuwe 4.0 tech-
nologie, hebben we rekening gehouden met de 
groo�e van de pupil. Deze wijzigt met de lee�ijd,
maar ook in functie van de lichtomstandighe-
den. Dit draagt bij tot een nog zuiverder zicht 
onder alle omstandigheden, zonder dat andere 
metingen nodig zijn.

De volgende producten zijn 
voorzien van de nieuwe
innovatieve 4.0 technologie:

Progressieve glazen
I’Vision® 4.0
O’Design® 4.0
O’Free® 4.0

Nabij- & beeldschermglazen
Indoor® 4.0
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Eigenschappen van
progressieve 4.0 glazen 

Maximale precisie: 1 / 100 dpt

Dankzij onze innovatieve productieprocédés 
kunnen we de optische glazen met de grootste 
precisie berekenen.

Optimalisatie van de nu�ige sterkte

Om een identieke frontale sterkte te bekomen in 
het brillenglas als in het refractieglas, is het 
brillenglas meer gebogen en hee� het een 
hogere middendikte in de zone van het nabij-
zicht. Daarom worden de refractiegegevens 
aangepast aan de draagpositie van de bril, 
alvorens de glazen e�ectief in productie te 
nemen. 

Met de besteloptie “Maximale precisie” kunt u alle 
Freeform glazen van de categorie ‘Gold’ bestellen 
naar keuze in 1/100dpt of in 1/8 dpt. 

RESULTAAT : Het progressieve glas biedt u een 
uiterst natuurlijk zicht. Bovendien geniet u van het 
e�ect dat bekomen wordt door de berekening 
met maximale precisie van de correctie.

Zonder optimalisatie van de nu�ige sterkte
Sf. + 4,0 Cil. - 0,75 A 82° Add. 3,0

>> Refractiewaarden

Met optimalisatie van de nu�ige sterkte
Sf. + 3,88 Cil. - 0,57 A 81° Add. 2,79

>> Nu�ige sterktes

HET GLAS MAAKT DE BRIL



Het nut van de individuele parameters

++ Intermediaire zone
++ Zone van nabijzicht

+ Intermediaire zone
+ Zone van nabijzicht

Divergentie van de
parameters hoornvlies-

afstand (HVA), kromming
montuur,  leesafstand

en pantoscopische hoek

Divergenties van de
pupilafstand (PD)

Optimaal design
met geïntegreerde

individuele parameters

– Intermediaire zone
– Zone van nabijzicht
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PROFITEER NU VAN EEN VERHOOGD VERKOOPPOTENTIEEL! U vindt een complete
communicatiekit m.b.t. onze high-en progressieve 4.0 glazen op ons marketingportaal:  
www.vision-company.be

Indien de pupilafstand (PD), de pantoscopische 
hoek, de hoornvliesafstand (HVA), de kromming 
van de montuur en de leesafstand afwijken van 
de standaardparameters, beïnvloedt dit de 
nu�ige gezichtsvelden.

De gezichtsvelden zijn 
niet optimaal benut door 

een grote/kleine pupi-
lafstand. De klant 

bevindt zich sneller in de 
abberatiezones.

Het wordt dus, voor de brildrager, moeilijker om 
de zone voor het nabijzicht van het progres-
sieve glas optimaal te benu�en. De klant zal 
sneller in de zones met aberraties kijken,  daar-
door wordt zijn zicht minder scherp.

De gezichtsvelden zijn 
sterk beperkt, vooral 

deze van het nabijzicht. 
Het astigmatisme van 
het oppervlak wordt 
groter en de perifere 
zones geven zeer snel 

een vaag beeld.

OPTISCHE GLAZEN MADE IN GERMANY
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IʼVision® 4.0

RL
FSWVN

Pupilafstand
(PD)

Pantoscopische
hoek

Hoornvlies-
afstand (HVA)

Kromming van
de montuur

Leesafstand

Individueel geoptimaliseerde parameters

IʼVision® 4.0
Voorkeur verzicht

IʼVision® 4.0
Uitgebalanceerd design

IʼVision® 4.0
Voorkeur nabijzicht

High-end ultra geïndividualiseerd progressief glas 

Gepersonaliseerd concept
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Dankzij de doorgedreven ontwikkeling van 
het beproefde progressieve glasconcept, is 
I'Vision® 4.0 het vlaggenschip van onze lens-
technologie. De uitzonderlijke prestaties stellen 
ons in staat om een niveau van individualisering 
te bereiken dat overeenkomt met een vingeraf-
druk of een  iris, beiden uniek voor elk van ons.

I'Vision® 4.0 garandeert optimale gezichtsvel-
den, aangepast aan de persoonlijke noden 
van de brildrager, op basis van bijkomende 
individueel geoptimaliseerde parameters.

Door de keuze van uw visuele voorkeur kunt u 
nog beter persoonlijk advies geven. Zo worden 
de gezichtsvelden van de glazen verder geop-
timaliseerd volgens individuele noden op het 
werk of in de vrije tijd om te voldoen aan 
visuele voorkeuren voor verzicht en nabijzicht. 

Indien de anamnese geen duidelijke voorkeur 
aantoont, selecteer dan I’Vision® 4.0 zonder 
visuele voorkeur. Het glas wordt dan automa-
tisch gemaakt met een uitgebalanceerd design. 

HET GLAS MAAKT DE BRIL



Design van een conventioneel progressief glas 
zonder online optimalisatie. Linker- en rechter-
gezichtsvelden verschillend in alle correctiezones
      binoculaire waarneming is niet optimaal

High-end gepersonaliseerd
progressief glas

RL

Pupilafstand
(PD)

Individueel
geoptimaliseerde parameter

OʼDesign® 4.0

High-end geoptimaliseerd
progressief glas

Online optimalisatieOʼFree® 4.0

Waarneming door conventionele progressieve
glazen zonder online optimalisatie

→

Design van een progressief Freeform O'Free® 4.0 glas 
met online optimalisatie. Linker- en rechtergezichts-
velden zijn identiek in alle correctiezones
     binoculaire waarneming is optimaal→

D Sf. + 1,00
G   Sf. + 1,00 Cil. + 2,0  A 120°

O’Free® 4.0 - Waarneming door progressieve
Freeform glazen met online optimalisatie

D Sf. + 1,00
G   Sf. + 1,00 Cil. + 2,0  A 120°

Opmerking: de online optimalisatie is ook inbegrepen in de standaard prestaties voor I'Vision® 4.0 en
O'Design® 4.0. Alle individuele parameters van onze kernproducten worden in overweging genomen bij de
berekening en hebben een bijkomend positief e�ect op het visueel comfort.
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Het gepersonaliseerd design van het progressief glas 
O'Design® 4.0 biedt de brildrager een beduidend beter 
driedimensionaal zicht  in de belangrijkste nu�ige 
gezichtsvelden. Dit vertaalt zich in een nog hoger visueel 
comfort en een onmiddellijke tevredenheid bij de bril-
drager. Zowel jonge presbyopen als regelmatige gebrui-
kers van progressieve glazen zullen onder de indruk zijn 
van de prestaties van de nieuwe O'Design® 4.0 glazen.

Met O'Free® 4.0 beschikt u over een 
universeel progressief Freeform glas  met 
brede en comfortabele gezichtsvelden. 
O'Free® 4.0 biedt een verbeterd driedi-
mensionaal zicht dankzij een perfecte 
synchronisatie van beide glazen.

Dankzij de online optimalisatie door middel van 
30.000 meetpunten, verdeeld over de volledige 
oppervlakte van het glas, wordt een individuele 
con�guratie bekomen van het oppervlak, rekening 
houdend met het feit dat beide ogen mee 
verantwoordelijk zijn voor het zicht en bijgevolg 
moeten beschouwd worden als een geheel. Bij de 
optimalisatie wordt de ideale con�guratie berekend 
voor het rechterglas en het linkerglas, rekening hou-
dend met de synchronisatie van de gezichtsvelden. 
De berekening baseert zich op de bepaalde refrac-
tie-index én op een selectie van 21 basiscurves.

Waarneming door conventionele progressieve
glazen zonder online optimalisatie

O’Free
Freeform glazen met online optimalisatie

tie-index én op een selectie van 21 basiscurves.tie-index én op een selectie van 21 basiscurves.tie-index én op een selectie van 21 basiscurves.tie-index én op een selectie van 21 basiscurves.tie-index én op een selectie van 21 basiscurves.

Waarneming door conventionele progressieve
glazen zonder online optimalisatie
Waarneming door conventionele progressieve
glazen zonder online optimalisatie

OPTISCHE GLAZEN MADE IN GERMANY



Nabij- en
beeldschermglazen 4.0

De perfecte aanvulling

Indoor® computerglas

Indoor® 4.0 Indoor® Fit Indoor®+

Design

Nieuw!

26 mm 26 mm 26 mm

21 mm 21 mm 21 mm

A

Nieuw!

Indoor® 4.0
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Het nieuwe Freeform beeldschermglas onder-
scheidt zich door brede gezichtsvelden en een 
maximale personalisatie. De optimale aanpas-
sing van de gezichtsvelden worden bekomen,

ofwel door de standaard modellen (BOOK, PC 
of ROOM), ofwel door de belangrijkste indivi-
duele kijkafstand.

Freeform beeldschermglas, 
ultra-gepersonaliseerd voor 
een perfect helder zicht

Modern gepersonaliseerd 
Freeform beeldschermglas

Beeldschermglas met breed 
gezichtsveld in tussenbereik

Belangrijkste kijkafstand 
met keuze in design (BOOK, 
PC, ROOM of individueel)

PD R/L, HVA, pantosco-
pische hoek, kromming van 
de montuur, leesafstand

Centreerkruis
midden pupil bij blik
in de verte 

Correctie voor ver met additie, 
individueel geoptimaliseerde 
parameters en design (BOOK, 
PC, ROOM) of belangrijkste 
visuele afstand (individueel)

Correctie voor ver met additie, 
PD R/L en design (BOOK, PC, 
ROOM) of belangrijkste 
visuele afstand (individueel)

Correctie voor nabijzicht en 
type (A: tot add.1.75 dpt;
B: add. vanaf 2.00 dpt)

Afhankelijk van design en 
additie

Afhankelijk van design en 
additie

type A 0,80 dpt/type B 1,50 dpt

Centreerkruis 
midden pupil bij blik
in de verte 

Centreerkruis
midden pupil bij blik
in de verte

Inbegrepen
Tot wel 40 % verbeterd 
zicht 

PD R/L

Belangrijkste kijkafstand 
met keuze in design (BOOK, 
PC, ROOM of individueel) 

Afstand tot  80 cm

Inbegrepen

Bestelling

Minimum hoogte

Hoogte van het glas

Near Vision ID

Near Vision

Individuele optimali-
seringsparameters

Object

Degressie

Aanpassing
centreerkruis

Inbegrepen

HET GLAS MAAKT DE BRIL



Indoor® 4.0 en Indoor® Fit : drie designs voor een ontspannen zicht

ROOMPCBOOK
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PROFITEER NU VAN EEN VERHOOGD VERKOOPPOTENTIEEL! U vindt een complete
communicatiekit m.b.t. onze high-en progressieve 4.0 glazen op ons marketingportaal:  
www.vision-company.be

Belangrijkste kijk-
afstand ong. 50 cm, 
ong. 70 % van de 
additie is actief ter 
hoogte van het 
centreerkruis. Dankzij 
het aangepaste veld 
voor nabijzicht, worden 
de ogen optimaal 
ondersteund bij het 
lezen, én bij een 
activiteit op armlengte, 
zoals bv. handwerk.

Belangrijkste kijk-
afstand ong. 80 cm, 
ong. 50 % van de 
additie is actief ter 
hoogte van het 
centreerkruis. Iedereen 
die veel tijd doorbrengt 
voor een computer-
scherm weet dat dit de 
ogen kan vermoeien. 
Een werkbril, speciaal 
ontwikkeld voor deze 
afstand maakt een 
merkbaar verschil voor 
de ogen. 

Belangrijkste kijk-
afstand ong. 200 cm, 
ong. 40 % van de 
additie is actief ter 
hoogte van het 
centreerkruis. Ideaal als 
toevoeging voor een 
progressieve bril, voor 
iedereen die regelmatig 
opkijkt van het compu-
terscherm naar een 
klant of college of naar 
een tablet, smartphone 
of naar documenten.

OPTISCHE GLAZEN MADE IN GERMANY



Professioneel advies aan
het cliënteel in de zaak

Professionele bepaling
van de refractie

Nieuwe 3D centreer-
technologie

De weg naar een perfecte
visuele beleving loopt via een
professionele samenwerking,
op basis van een goede partnership
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De identi�catie van de noden 
en de kennismaking met de 
nieuwste o�almische glastech-
nologie zijn het uitgangspunt 
om de perfecte bril voor te 
stellen met maximale klan�e-
vredenheid. 

Hoe nauwkeuriger de refractie-
resultaten, dankzij objectieve 
complementaire metingen, hoe 
scherper de uiteindelijke visuele 
ervaring. Als integraal onderdeel
van het advies is het bepalen 
van refractie één van de belan-
grijkste onderscheidende facto-
ren tegenover de concurrentie. 

De nieuwe Vision Excellence 
Tower 4.0 biedt een ultieme 
professionele touch voor het 
verzamelen van gegevens die 
nu�ig zijn voor individualise-
ring. Eenvoudig, snel en zonder 
extra mee�ool.

HET GLAS MAAKT DE BRIL



Experts aan uw zijde in
het hart van onze
klantendienst

Productie 4.0
"Made in Germany"

Levering en laatste
controle ter plaatse
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Hee� u nog vragen rond de 
nieuwe 4.0 generatie progres-
sieve glazen. Dankzij de excel-
lente service van onze experten, 
blij� geen enkele van uw 
vragen onbeantwoord. 

Elk glas van de 4.0 generatie is 
uniek, geproduceerd in Langen 
(Duitsland), in één van de 
modernste productie-sites ter 
wereld.

Wij staan voor een constante 
hoge kwaliteit en betrouwbare 
leveringen. U kunt dus met een 
gerust hart een optimale visuele 
kwaliteit bieden aan uw 
klanten, ongeacht de omstan-
digheden.

OPTISCHE GLAZEN MADE IN GERMANY



4.0 Technologie 

   Maximale precisie dankzij state of the art
productieprocédés "Made in Germany"

  

   

IʼVision® 4.0 

50 %IS MEER TEVREDEN
MET HET NIEUWE DESIGN 4.0
Bijzonder goede spontane

aanpassing en comfortabel
zicht in het tussenbereik
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Een goed zicht
staat synoniem
voor levens-
kwaliteit.

100%
klantentevredenheid.

Verzekert een excellent zicht in alle 
omstandigheden dankzij het innova-
tieve design

High-end progressieve glazen, ultra 
geïndividualiseerd

(Tot 30.000 meetpunten per glas)

Aanpassing aan de nieuwe visuele
gewoonten bij gebruik van digitale terminals 
(aanpassing van de zones voor nabijzicht
en tussenbereik)

Verbetering van de gezichtsscherpte
tot wel 40 %
(met individuele correctie “Near Vision ID”
in de zone voor nabijzicht)

   Maximale precisie dankzij 5 individuele
parameters

  

   

(pupilafstand, pantoscopische hoek,
hoornvliesafstand, kromming
van de montuur, leesafstand) 

Grote zones voor individueel
aangepast zicht

Gravure van initialen mogelijk

HET GLAS MAAKT DE BRIL



OʼDesign® 4.0 
High-end, gepersonaliseerd
progressief glas

  

OʼFree® 4.0 

   

Indoor® 4.0 
Ultra gepersonaliseerd glas voor
nabij- en beeldschermwerk
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De ideale aanvulling voor progressieve glazen en 
leesbrillen

Perfecte kijkervaring dankzij de gepersona-
liseerde kijkzones

Natuurlijke houding en positie van het hoofd
waardoor ongemakken zoals hoofdpijn, 
gespannen spieren, prikkende ogen worden voor-
komen en dus gewerkt kan worden zonder de ogen 
te vermoeien.

Excellent visueel comfort dankzij het feit
dat er rekening wordt gehouden met de
individuele pupilafstand

High-end, geoptimaliseerd progressief glas

Universeel, gestandaardiseerd progressief
Freeform glas, biedt een hoger visueel comfort
dan een conventioneel progressief glas

OPTISCHE GLAZEN MADE IN GERMANY

De technische informatie met betrekking tot de 
nieuwe 4.0 progressieve brillenglazen en 4.0 
beeldschermglazen vindt u in de cataloog.



Nr               Brilgazen 
van de beste Duitse fabrikant*

Vision Company

Jules Destréelaan 62
9050 Gentbrugge

Telefoon +32 (0) 9 232 37 20
Fax +32 (0) 800 99 391

info@vision-company.be
www.vision-company.be

*  In de nieuwsbrief Augenoptik/Optometrie van markt intern Verlag GmbH, Editie O 27/18, ISSN 14 31-3391,
Winst over de gehele lijn voor optoVision Prestatiespiegel optische glazen 2018, Nota 1,48,
www.markt-intern.de/optik-lsp01

/2
02

1


