
A TECNOLOGIA E OS SEUS BENEFÍCIOS
A tecnologia está hoje presente em todos os momentos das nossas vidas. 
E não podemos deixar de ficar espantados com os incríveis avanços e 
saltos qualitativos que são dados nas mais variadas áreas.

Conscientes das possibilidades que a tecnologia nos apresenta, estávamos 
convictos de que seria possível concretizar o nosso objectivo:

Desenvolver um completo portefólio de lentes 

oftálmicas de alta performance com a melhor 

relação preço/qualidade possível.



A metodologia Steady.®, utiliza um controle rigoroso da potência média, o que 
praticamente elimina o erro da componente esférica nas áreas laterais da lente, e consegue 
uma redução significativa dos erros máximos de astigmatismo, oferecendo ao usuário 
uma melhor visão periférica com uma estabilidade de imagem superior.

Steady

- Estabilidade de imagem superior

- Melhor visão periférica

Benefícios:

Erros de potência causam 
distorções periféricas 

Mapa do cilindro Mapa esfera 

Disponível nos seguintes produtos:

Progressivo  Prime



O nosso progressivo de topo – Ultimate – para além de continuar a ser fabricado 
recorrendo ao uso do exclusivo e inovador semi-acabado de curva base variável 
(Camber®), que permite a obtenção de lentes mais estéticas e campos de visão mais 
amplos, apresenta agora uma evolução da tecnológica com o Steady Plus ®, que, ao tornar 
agora possível uma simetria (nasal/temporal) da potencia média na zona de 
intermédia/perto, melhora ainda mais o equilíbrio binocular e, consequentemente, o 
conforto de utilização do usuário.

Por outro lado, ambos os progressivos Prime e Essential, usufruem agora dos benefícios 
da tecnologia Steady®, antes apenas presente no produto de topo Ultimate, trazendo agora 
para os produtos de média e entrada de gama, uma das tecnologias mais relevantes pela 
excelente performance do produto Ultimate. Assim, agora toda a gama de progressivos 
Solution Lens usufrui dos benefícios desta tecnologia, seja na versão Steady®, ou na sua 
evolução Steady Plus®.

Steady Plus



Alavancado no conhecimento acumulado de quase três décadas no sector encontrámos, 
na Europa, o parceiro tecnológico que nos permite ter acesso ao melhor e mais poderoso 
software de desenho de geometrias e ao mais evoluído hardware de produção digital 
free-form, criando a combinação ideal para que nos seja possível materializar produtos de 
elevada prestação óptica que nos dão a confiança de que o vamos servir da melhor forma
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