Koopt u nog dit jaar een instrument?
Dan kunt u gebruik maken van de
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
tot wel 28% van het investeringsbedrag!
Vraag uw accountant naar meer informatie.

EINDEJAARSACTIE 2021
€ 15.500,-

€ 12.750,-

WECO E3.2

Alles-in-één-slijpstraat

 Alles-in-één slijpmachine en tracer
 Groefbreedte en diepte variabel instelbaar
 Glazen kunnen worden afgezoet
aan voor -en achterzijde

 De boorgaten kunnen inkepingen met
een diameter van 1 t/m 6 millimeter
maken onder een hoek van 10°.

OPTIEK

C
Deze actie is geldig tot 31 december 2021

€ 7.000,-

€ 8.250,-

€ 5.750,-

€ 5.950,-

€ 7.750,-

€ 4.450,-

ROV 5000 (Type A)

Kwalitatief hoogwaardige, rolstoelvriendelijke refractie unit

 Elektrisch instrumentenblad met ruimte voor
twee apparaten

 Ook in rolstoelvriendelijke uitvoering leverbaar
 Standaard wordt de unit geleverd met zwenk
wisselblad

€ 3.250,-

€ 13.250,--

€ 2.850,-

€ 10.250,-

VISIONIX VX 90

Compacte autorefractor-keratometer

VISIONIX VX205

Standaard met Phoenix software en te koppelen
met contactlens aanpasprogramma’s

€ 358,-

€ 592,-

€ 295,-

€ 495,-

REICHERT SightChek + ClearChart 4P
Moderne vormgegeven digitale phoropter
met touchscreen

ClearChart 4P

Visusscherm met vele optotypen en tests,
waaronder MKH en LEA

€ 9.950,-

€ 14.380,-

€ 8.250,-
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Mediworks S390L
Compacte spleetlamp

€ 13.250,-

BON SL-75 LED

Uitgebreide spleetlamp met geelfilter
en 4HD camera

TRIAL LENS FRAME

Verkrijgbaar in brede of smalle vatting

SCORE KRUK

Ruimtebesparende, stabiele refractiekruk
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€ 28.750,-

€ 19.750,-

VISIONIX VX 120

€ 15.500,-

€ 14.950,-

All-in one voorsegment analyse systeem

 Zeven-in-een voorsegment analysesysteem
 Brengt snel en eenvoudig het probleem van
droge ogen in kaart

 Te bedienen met en tablet om afstand te kunnen
houden i.v.m. COVID-19

SR-9000 Biometer

Lengte-as meting voor Myopie controle
De SR-9000 is een optisch biometrisch instrument, welke
specifiek kan worden gebruikt voor de lengte-as meting.
Daarnaast biedt de SR-9000 de mogelijkheid voor het meten
van de optische as en de berekening voor correcte IOL-metingen met volledige nauwkeurigheid.

€ 9.700,-

€ 7.500,-

VISIONIX VX 65 + VX 22

Met de SR-9000 kunnen 8 metingen gedaan worden in minder dan vijf seconden. Hierbij wordt gemeten de dikte van het
hoornvlies, de diepte van de voorste kamer, de dikte van de
lens, de axiale lengte, de axiale hoek, de kromming en de diameter van het hoornvlies en de pupil diameter
Wij hebben een samenwerking met Menicon Contactlenzen
en verschillende glasleveranciers voor myopie glazen.

VOOR MYOPIE
CONTROLE

Automatische phoropter + visusscherm

 Phoropter te bedienen als manuele digitale
phoropter of in de auto-phoroptermodus

 Visusscherm met lineaire (VX 22LP) of circulaire
polarisatie (VX 22CP)

 METINGEN IN MINDER DAN 5 SECONDEN
 MEET OVER BESTAANDE LENZEN HEEN
 VOOR MYOPIE CONROLE

 Goede onderlinge integratie en te koppelen
met database software
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€ 32.250,-

€ 28.500,-

NIEUW: TONO VERA
Medio januari leverbaar

WECO E6 + C6 + T6

 De enige veternicaire tono met bluetooth
 Automatische meting wanneer juist uitgelijnd is
 Uitgebreide eenvoudige gebruikersinterface

Slijpstraat

 Beschikt over vele groef-en boormogelijkheden
 Zorgt ook voor een snelle en superieure afwerking
van producten

 Ook kunt u ontwerpen van zeer gecompliceerde

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

€ 2.550,-

vormen maken

€ 1.995,-

€ 1.950,-

€ 1.250,-

€ 23.500,-

€ 20.250,-

WECO E5 + C4 + T6

Slijpstraat

 Slijpmachine met een hoge precisie afwerking
 Beschikt over verschillende boorfuncties,
boort tot een inclinatiehoek van 30 graden

 Speciaal programma voor hoge basis curve

VISIONIX VX36

Lensmeter met overzichtelijk touchscreen

€ 2.750,-

€ 2.150,-
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ROV NCT Bounce

Handzame non-contact tonometer
met probes voor eenmalig gebruik

SK-1000A

Eenvoudige en nauwkeurige lensmeter  

€ 1.450,-

€ 2.450,-

€ 1.250,-

GOLDMAN A-900

Betrouwbare applanatietonometer

€ 1.950,-

WECO SMOOTH I

Handslijper voor zowel vlak als facet slijpen

€ 3.250,-

€ 2.950,-

WECO SMOOTH II

Handslijper met ruimte voor 2 schijven
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OPTIEK

De Grift 20
7711 EJ Nieuwleusen
Heeft u interesse in één of meerdere artikelen van onze eindejaarsactie?
Neem dan contact met ons op door te bellen of een e-mail te sturen.
Tel.: 0529 - 43 80 10
info@optiekvision.nl
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