#SOCONNECTED

MAAT S

Afmetingen :
Glasbreedte : 47 mm
Breedte van de neusbrug : 17 mm
Lengte van de veren : 135 mm
Afstand tussen de veren : 11,7 cm

Black (C01)

Chestnut (C02)

Plum (C03)

Lime (C04)

Orange juice (C05)

Bleuberry (C06)

Peppermint (C07)

Strawberry (C08)

MAAT M

Afmetingen :
Glasbreedte : 46 mm
Breedte van de neusbrug : 21 mm
Lengte van de veren : 140 mm
Afstand tussen de veren : 11,7 cm

+0,5

Orange juice (C05)

Honey tortoise (C09)

Lime (C04)

+0,5

Toffee tortoise (C10)

Peppermint (C07)

Strawberry (C08)

Toffee (C11)

Crystal (C14)

Dioptrie 0,5

Dioptrie 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0

MAAT L

Afmetingen :
Glasbreedte : 49 mm
Breedte van de neusbrug : 18 mm
Lengte van de veren : 140 mm
Afstand tussen de veren : 12,3 cm

+0,5

Orange juice (C05)

Honey tortoise (C09)

Lime (C04)

+0,5

Toffee tortoise (C10)

Peppermint (C07)

Strawberry (C08)

Toffee (C11)

Crystal (C14)

Dioptrie 0,5

Dioptrie 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0

MAAT XL

Afmetingen :
Glasbreedte : 54 mm
Breedte van de neusbrug : 17 mm
Lengte van de veren : 145 mm
Afstand tussen de veren : 12,9 cm

+0,5

Toffee (C11)

Bleuberry (C06)

Crystal (C14)

Kaki (C17)

Dioptrie 0,5

Dioptrie 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0

Vind je rijden in het donker vermoeiend en lastig, vooral lange afstanden?
‘s Nachts zijn alle kleuren en diepteverschillen minder duidelijk, minder scherp, dit kan het rijden over een
slecht verlicht wegdek in het donker beïnvloeden, onaangenaam en zelfs gevaarlijk maken…
De Night Drive brillen verminderen schittering en verbeteren het nachtzicht.

Night Drive - Large
Black (C01)

Night Drive - Extra Large
Black (C01)

DE MERKNAAM IS NIET ZOMAAR GEKOZEN.
Blueberry (Engels voor blauwe bes), is een blauwpaars besje, zacht en zoet van smaak en bevat van
nature antioxidanten. Deze vrucht is een topper voor de ogen. Het staat bekend om zijn gunstige werking op het
gezichtsvermogen en helpt bij oogklachten.
Achter deze vitaminerijke bril gaat de blik schuil van Benoit Sourdon, die opmerkt dat zijn 3 kinderen en hijzelf
steeds meer tijd doorbrengen voor een beeldscherm en daarmee in toenemende mate zijn blootgesteld aan
blauw licht.
Net als zoveel mensen die geen brildrager zijn, veroorzaakt dat blauwe licht bij hem symptomen als tranende
ogen, hoofdpijn en dubbelzien.

(2015) Zo is het merk Blueberry© ontstaan, een oplossing om je te beschermen tegen blauw licht met kleurige
en trendy design monturen voor een schappelijke prijs. Afgelopen met droge, rode, tranende ogen,
hoofdpijn en slaapstoornissen.
(2016) Steeds alert op marktsignalen, merken wij op dat er een vraag bestaat naar glazen op sterkte met blauw
licht bescherming voor volwassenen die voor het eerst een bril nodig hebben voor beginnende verziendheid.
Blueberry© easy focus en soft-power, verkrijgbaar met een dioptrie van 0,5 tot 3,0 en voorzien van blauw licht
filter.
(2017) Blueberry© met blauw licht filter is gekozen tot “Product van het jaar 2017” door de Belgische
consumenten!
(2018) Een innovatie, lancering van de eerste design brillen op de markt die verblinding tegengaan en
vermoeidheid verminderen bij autorijden in het donker: Blueberry© Night Drive.

