
LOW VISION 
 

 

Zonnebrillen 
 

 

 

 020001106 

Antiverblindingszonnebril. 
Omhullend model gemaakt uit 
polycarbonaat. 

Speciaal ontworpen om te dragen 
met of zonder gewone bril. 
Beschermt tegen UV-A en UV-B 
stralen. 
Kleur: bruin. 

 

 

 

 020001107 

Antiverblindingszonnebril. 
Omhullend model gemaakt uit 
polycarbonaat. 

Speciaal ontworpen om te dragen 
met of zonder gewone bril. 
Beschermt tegen UV-A- en UV-B 
stralen. 
Kleur: groen. 

 

 

 

 020001108 

Antiverblindingszonnebril. 
Omhullend model gemaakt uit 
polycarbonaat. 
Speciaal ontworpen om te dragen 
met of zonder gewone bril. 
Beschermt tegen UV-A- en UV-B 
stralen. 
Kleur: blauwgrijs. 

 



 

 020001827 

Antiverblindingszonnebril. 
Omhullend model gemaakt uit 
polycarbonaat. 
Speciaal ontworpen om te dragen 
met of zonder gewone bril. 
Beschermt tegen UV-A- en UV-B 
stralen. 
Kleur: geel. 

 

 

 

 020001898 

Antiverblindingszonnebril. 
Omhullend model gemaakt uit 
polycarbonaat. 
Speciaal ontworpen om te dragen 
met of zonder gewone bril. 
Beschermt tegen UV-A- en UV-B 
stralen. 
Kleur: zwart. 

 

 

 

 020002083 

Antiverblindingszonnebril. 
Omhullend model gemaakt uit 
polycarbonaat. 
Speciaal ontworpen om te dragen 
met of zonder gewone bril. 
Beschermt tegen UV-A en UV-B 
stralen. 
Kleur: donker grijs. 
 

 



 

 020002084 

Antiverblindingszonnebril. 
Omhullend model gemaakt uit 
polycarbonaat. 
Speciaal ontworpen om te dragen 
met of zonder gewone bril. 
Beschermt tegen UV-A- en UV-B 
stralen. 
Kleur: oranje. 

 

 

 

 020001828 

Luxe-antiverblindingszonnebril. 
Omhullend model gemaakt uit 
polycarbonaat. 
Speciaal ontworpen om te dragen 
met of zonder gewone bril. 
Verstelbare brilveren voor meer 
comfort. 
Beschermt tegen UV-A, UV-B- en 
Infra Rood stralen. 
Kleur: geel. 

 

 

 

 020001950 

Luxe-antiverblindingszonnebril. 
Omhullend model gemaakt uit 
polycarbonaat. 
Speciaal ontworpen om te dragen 
met of zonder gewone bril. 
Verstelbare brilveren voor meer 
comfort. 
Beschermt tegen UV-A, UV-B- en 

Infra Rood stralen. 
Kleur: amber. 

 

 



 

 020002085 

Luxe-antiverblindingszonnebril. 
Omhullend model gemaakt uit 
polycarbonaat. 
Speciaal ontworpen om te dragen 
met of zonder gewone bril. 
Verstelbare brilveren voor meer 
comfort. 
Beschermt tegen UV-A, UV-B- en 
Infra Rood stralen. 
Kleur: groen. 

 
 

 

 020002218 

Luxe-antiverblindingszonnebril, 
design model. 
Verstelbare brilveren voor meer 
comfort. 
Beschermt tegen UV-A, UV-B- en 
Infra Rood stralen. 
Kleur: amber. 
 

 

 

Diversen 

 

 

 

 020001474 

Zonneklepje van rubberschuim om op 
zonnebril of gewone bril te 
bevestigen. 
Biedt bescherming tegen lichtinval via 
de zijkanten. 
Kleur: lichtblauw. 

 

 

 

 

 

 

 



Spiegels 

 

 

 

 020001764 

Dubbelzijdige Make-Up spiegel, 
kantelbaar, kunststofafwerking. 
Diameter: 12,5 cm. 
Hoogte: 18 cm. 
Vergroting x 1 en x 3. 

 

 

 

 020001630 

Zak Make-Up spiegeltje, 
kunststofafwerking. 
Diameter: 7,5 cm. 
Vergroting x 5. 

 

 

 020001763 

Make-up spiegeltje met zuignappen 
en ingebouwde LEDverlichting, 
kunststofafwerking. 
Werkt op batterij (inbegrepen). 

Diameter: 9 cm. 
Vergroting x 10. 

 



 

 020001798 

Dubbelzijdige Make-Up spiegel met 
ringverlichting (3 verschillende 
lichtnuancen), kantelbaar, 
chroomafwerking. 
Werkt met transfo (inbegrepen). 
Diameter: 22 cm. 
Hoogte: 43,5 cm. 
Vergroting x 1 en x 8. 

 

 

 020002020 

Cosmetica spiegel Beurer met heldere 
LED verlichting en kantelbaar. 
Vergroting normaal en x 5. 
Buitenkant in chroomafwerking. 
Diameter: 11 cm. 
Batterijen inbegrepen. 

 

 

 020002011 

Spiegel met zuignappen. 
Diameter: 11,5 cm. 

Vergroting x 10. 

 



 

 020002012 

Spiegel met zuignappen en 
wandmontage. 
Diameter 14,5 cm. 
Vergroting x 7. 

 

 

 020002219 

Spiegel met zuignappen. 
Diameter 8,9 cm. 
Vergroting x 10. 

 

 

Beeldschermvergroters en loepen 
 

 

 

 020001615 

Max-TV bril voor een optimale 

afstand van ca 3 meters met 
dioptriecompensatie van -/+ 3 
dioptrieën die voor allebei de ogen 
apart kan ingesteld worden, 
verstelbare brilveren. 
Vergroting van het Tv-scherm x 2. 

 

 

 

 



 

 020001616 

Max-DETAIL bril voor een optimale 
afstand van ca 40 cm met 
dioptriecompensatie van –/+ 3 
dioptrieën die voor allebei de ogen 
apart kan ingesteld worden, 
verstelbare brilveren. 
Met Max-DETAIL leest u zonder uw 
ogen te vermoeien. 
Vergroting x 2. 

 

 

 

 020001913 

Max TV CLIP Eschenbach, brillenopzet 
voor correctiebril. Uw beeldscherm 
lijkt 2 x groter vooral belangrijk bij 
kleine schermen. Essentiële hulp voor 
het lezen van ondertitels. 
Gebruiksafstand 3M. 
 

 

 

 020001930 

Max EVENT, ideale bril voor het 
bijwonen van een concert, een 
theatervoorstelling of musical. Geen 
enkel detail gaat verloren. Dioptrie 
regelbaar dankzij verstelbare 
zijdelingse veren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 020001705 

Zakloep Easy Pocket met verlichting. 
Vergroting x 3. 

 

 

 020001821 

Zakloep Easy Pocket met verlichting. 

Vergroting x 4. 

 

 

 020002093 

Bladzijdeloep A4 in harde plastiek. 
Afmetingen : 280 x 214 mm. 
Vergroot circa 2 x. 
 

 



 

 020001909 

Mobilent Eschenbach met 
omhangkoord, een ideale loep voor 
de broekzak of de handtas. 

Kleur: antraciet of wit naargelang de 
voorraad, diameter: 35 mm, 
vergroting x 7. 
 

 

 

 020001931 

Identiek aan R1909. 

Kleur: wit. 
Diameter: 35 mm. 
Vergroting x 10. 

 

 

 020001959 

Inklaploep in tijdloos klassiek design. 
Passend in elke handtas of broekzak. 
Bescherming van de lens door 
lederen etui. 

Verkrijgbaar in zwart en bordeaux 
(volgens beschikbaarheid). 
Vergroting x 3,5. 

 

 



 

 020002141 

Schweizer Ökolux Plus Mobil. 
Handloep met 4 SMD LED-verlichting. 
Afmetingen lens 10D/75 x 50 mm. 
Inbegrepen : 3 batterijen AAA en 
beschermetui. 
 

 

 

 020001914 

Eschenbach Mobilux LED, ideale loep 
voor het lezen van kleine letters bv. 
telefoonboek, gebruiksaanwijzingen, 
prijsaanduidingen enz. 

Afmetingen: 75 x 50 mm. 
Vergroting x 3,5. 

 

 

 

 020001929 

Eschenbach Mobilux LED (identiek 
aan R1914). 
Vergroting x 4. 
 

 

 

 020002078 

Eschenbach Mobilux LED. 
Diameter 58 mm. 
Vergroting x 5. 

 



 

 

 020002166 

Eschenbach Mobilux LED. 
Diameter : 58 mm. 
Vergroting x 6. 
 

 

 

 020002167 

Eschenbach Mobilux LED. 

Diameter : 35 mm. 
Vergroting x 7. 
 

 

 

 020002168 

Eschenbach Mobilux LED. 
Diameter : 35 mm. 
Vergroting x 10. 
 

 

 

 020002174 

Eschenbach Mobilux LED. 
Diameter : 35 mm. 
Vergroting x 12,5. 
 

 

 

 020001961 

Mobase. 
Staander voor Mobilux loep. 
Biedt een handenvrij comfort bij het 
gebruik van de loep. 

 



 

 020001928 

Omhangloep Eschenbach. 
Ideaal voor het uitvoeren van 
fijnmotorische werkzaamheden bv. 
knutselen, naaien of handenarbeid. 
Dankzij de omhangkoord kan de 
afstand geregeld worden naar ieders 
wens. 
Een grote rechthoekige lens heeft een 
vergroting x 2. 
De separate bijlens heeft een 

vergroting x 4 en is geschikt om 
kleinere details waar te nemen. 
Afmetingen: 100 x 140 mm. 
Diameter 35 mm. 

 

 

 

 020001936 

Decoratieve omhangloep. 
Chroom afwerking met ketting van 
ca. 80 cm. 

Diameter: 40 mm. 
Vergroting x 3,5. 
Altijd binnen handbereik voor een 
discreet gebruik. 
 

 

 

 020001881 

Makrolux, loep met excellente LED 
verlichting. 
Vergroting x 2,2. 
Comfortabel leeshouding door zijn 

schuine inkijkhoek. 
Ideaal voor het lezen van 
krantenkolommen. 

 

 



 

 020001882 

Makrolux (identiek aan R1881). 
Vergroting x 3,6. 

 

 

 020001883 

Scribolux. 
Optische loep op voet voor te lezen 
en te schrijven. 
Vergroting x 2,8. 
Het uitgebreide visuele veld geeft een 
ruim beeld op een grote oppervlakte. 
Ideaal voor het oplossen van 
kruiswoordraadsels. 

 

 

 

 020001984 

Visolux +. 
Uniek groot zichtoppervlak bij  

3-voudige vergroting. 
2 verschillende kleurtemperaturen 
voor een gelijkmatige niet 
verblindende belichting. 
Afmetingen: 100 x 75 mm. 
Geen onnodig stroomverbruik door 
automatisch uitschakelen na 
30 minuten. 

 

 

 020002150 

LESA-leeslat. 
Leesregel 160 mm met verlichting, 
2 leds. 
3 lichtniveau’s, vergroting 2X. 
3 batterijen AAA 1.5 V  
niet inbegrepen. 

 



 

Verlichting 
 

 

 

 020002375 

SLV015 Task lamp 8015LED-A (wit). 
De lamp wordt geleverd met een 
klem zodanig dat u ze op een tafel 
kan bevestigen (maximale dikte 
tafelblad 8 cm). 
Brede, verstelbare kop die het licht 

gelijkmatig over een groot oppervlak 
verspreidt. 
Kleurtemperatuur 5500 K. 
Drietraps tactiele dimmer. 
Afmetingen lamp : 51 x 8 x 2 cm. 
Wendbare metalen arm van 98 cm. 
Kleur : wit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


