Tisztelt Partnereink!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy szolgáltatásaink körét ismét egy új elemmel bővítettük.
Új szolgáltatásunk lehetővé teszi monitor előtti és munkavédelmi szemüvegek készítését.
Optikai tevékenységünről a szemüvegek elkészítésének folyamatáról, ezúton szeretnénk tájékoztatni:
1., Munkavédelmi szemüvegek típusai (ütésálló stb.)
a., Korrekció nélkül
b., Korrekcióval (dioptriázható)
2., Monitor előtti munkához ajánlott szemüvegek
(50/1999. EüM rendeletnek megfelelően, monitor előtti munkánál kötelező!)

A korrekciós szemüvegek készítésének lépései:
1., A szükséges korrekció mértékének megállapítása:
a., Munkavállaló által rendelkezésre bocsátott adatok alapján
b., A cég telephelyén elvégzett helyszíni vizsgálat:
- objektív (computer) és szubjektív módszerekkel meghatározásra kerül(nek) a szükséges korrekció(k)
- Cataracta (szürke hályog) és Glaucoma (zöldhályog) szűrés is
- felsőfokú szakírányú végzettségű optometrista vizsgáló
- ütemezett vizsgálatok, kb. 10-15perc/fő (minimális munkaidő kiesés
2., Szemüvegek elkészítése:
- Az általunk forgalmazott szemüveglencsék a világ élvonalbeli gyártóinak termékei, teljes körű
garanciával, és minőségi megfelelőségi tanúsítvánnyal.
- A szemüvegek elkészítését a legmodernebb gépek segítségével, évtizedes tapasztalatokkal rendelkező
szakemberek végzik.
3., Szemüvegek átadása:
- Előre egyeztetett időpontban és helyen (akár a cég telephelyén) kerülnek átadásra.
- Minden esetben személyre szabottan, egyénenként beállítva adjuk át a szemüvegeket, azok megfelelő
használatával kapcsolatban teljes körű felvilágosítást adunk.

Mivel a szemüvegkészítéssel kapcsolatos igények és lehetőségek cégenként eltérőek lehetnek, ezért
örömmel vesszük egyéni elképzeléseiket, mely alapján elkészítjük a cégükre szabott speciális
egyedi ajánlatunkat!
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Telephelyen történő vizsgálathoz szükséges:
- Legalább 5 méter hosszú helyiség (lehetőleg sötétíthető)
- 230 V feszültség
- Egyéb eszköz és anyagi ráfordítás nem szükséges

Amennyiben szolgálatásunk felkeltette érdeklődését, szakmai kérdésekkel esetleges
ajánlatkérésével kérem keresse kollégáinkat.

Kérje most az ingyenes konzultációt!
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