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GOED ZICHT. VEILIGE REIS!
Onze veiligheid in het verkeer hangt af van veel meer dan alleen 
onze auto en individuele rijprestaties. Een belangrijk aspect daarbij 
is ons zicht. Elke automobilist weet dat zijn of haar zicht beperkt  
kan worden door hevige regen, mist of sneeuw. Ook in het donker 
rijden met de verblindende koplampen van tegemoetkomend verkeer 
is voor veel mensen een probleem.

Rodenstock Road is de oplossing. Met de speciaal ontwikkelde 
enkelvoudige en multifocale brillenglazen bent u perfect uitgerust 
voor de visuele vereisten van het autorijden en meer veiligheid  
in het verkeer.

VEILIG INSCHATTEN VAN AFSTANDEN.
Voor veel brildragers verschilt de sterkte van beide ogen, wat een beperking van het ruimtelijke zicht kan 
veroorzaken. Daardoor worden afstanden niet goed ingeschat. Dit leidt vaak tot onzekerheid en twijfels  
bij inhalen of parkeren. Rodenstock Road biedt een oplossing: de geoptimaliseerde brillenglazen zorgen 
voor symmetrische gezichtsvelden van rechter- en linkeroog en dus voor optimaal ruimtelijk zicht.

UITSTEKEND ZICHT IN HET DONKER.
Veel automobilisten voelen zich onzeker als ze in  
het donker of bij slechte zichtomstandigheden rijden.  
In het donker verwijden de pupillen zich en worden 
lichtstralen op een andere manier gebroken, waardoor 
een wazig beeld ontstaat. Met Rodenstock Road wordt 
dit effect herkend en gecorrigeerd. Dit zorgt voor 
een scherp, contrastrijk zicht, met name bij slechte 
lichtomstandigheden.

ONBEPERKT GEZICHTSVELD VOOR SNEL 
VERANDEREN VAN FOCUS.
Veilig autorijden vereist een onbeperkt gezichtsveld. 
Als we achter het stuur zitten, moeten we tegelijkertijd  
de weg, het dashboard, de spiegels en vaak ook nog  
een navigatiesysteem kunnen zien. Het ontwerp van  
de Rodenstock Road brillenglazen is daar speciaal voor 
ontwikkeld. Het resultaat: een zeer breed gezichtsveld  
en scherp zicht – ideaal voor het snel veranderen van focus.

MINDER VERBLINDING EN MEER CONTRAST.
Veel automobilisten worden verblind als ze in het donker 
rijden, met name door moderne Xenon of led koplampen.  
De innovatieve Solitaire® Protect Road 2 coating vermindert 
deze verblindende effecten. Hinderlijke lichtreflecties, 
bijv. van wegverlichting of natte wegen, worden eveneens 
merkbaar gereduceerd. Overdag zorgt het verbeterde 
contrast voor ontspannen autorijden. Overigens is de 
Solitaire® Protect Road 2 coating antistatisch  
en gemakkelijk te onderhouden.


