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TELLIMINE
KOHTUMINE
Broneeri kohtumine Optergo spetsialistiga. Kohtumisel tutvustatakse kõiki 
luupe, suurendusi ning Optergo kontseptsiooni ja tellimisprotsessi. 

SOBIVA OPTILISE LAHENDUSE VALIMINE
Spetsialist aitab välja valida sobilikud luubid ja raamid, mis vastavad kliendi 
vajadustele ja soovidele.

MÕÕTUDE VÕTMINE
Vajalikud mõõdud ja andmed võetakse kliendi korrektset  
tööasendit ja ergonoomikat silmas pidades. 

NÄGEMISKONTROLL
Soovitame vahetult enne luupide tellimist käia optometri visiidil. Värskete 
andmetega saab tehas raamide ja luupide sisse paigaldada sobiliku klaasi, 
mis tagab täpsemad ja individuaalsemad luubid. 

KOHALETOIMETAMINE
Igale kliendile spetsiaalselt valmistatud luubid on saabudes valmis kasuta-
miseks. Kindlasti tuleb alati varuda aega, et uute luupidega harjuda. 

Rohkem infot luupide kohta  
www.optergo.com

www.medeq.ee
info@medeq.ee 
+372 622 8111 
+372 5693 5646 

PERSONAALNE ERGONOOMIKA
Aitame leida õige tööasendi ja anname nõu ergonoomika paremaks 
muutmise kohta. Hea optika aitab kaasa paremale ergonoomikale. 

AINULAADNE OPTIKA
Optergo luupides on kasutatud ainulaadset optikat, mis on  
spetsiaalselt luupidele disainitud ja kliendile personaalselt seadistatud. 

KERGUS, MIS TAGAB MUGAVA KASUTAMISE
Kõik luubid valmistatakse personaalsete mõõtude järgi ja vastavalt 
kliendi vajaduste. Optergo tooted valmistatakse kvaliteetsetest mater-
jalidest, tänu millele on nad väga kerged ning neid on mugav kanda kogu 
tööpäeva.

ASJATUNDLIK TEENINDUS
Optergo tooteid müüvad hoolikalt valitud ja koolitatud spetsialistid. 
Hoiame kliendi info alles, et saaksime teid ka tulevikus aidata. 



VinKep
• Saadaval kolmes  

erinevas suurenduses  
(alates 3,5 kuni 5,5)

• Komplekti kaal 47 g
• Sisseehitatud prisma
• Kepleri optiline süsteem

Flip-Up
• Saadaval kolmes  

erinevas suurenduses 
(alates 2,1 kuni 3,3)

• Komplekti kaal 26g
• Lihtne ja vastupidav  

flip-up süsteem
• Galilei optiline süsteem

TTL
• Saadaval kolmes erinevas  

 suurenduses (alates 2,1 kuni 3,3)
• Komplekti kaal 35 g
• Sisseehitatud prisma
• Galilei optiline süsteem 35g

KAAL

26g
KAAL

47g
KAAL

KepLite
• Saadaval kolmes  

erinevas suurenduses 
(alates 3,5 kuni 5,5)

• Komplekti kaal 43 g
• Sisseehitatud prisma
• Kepleri optiline süsteem

DeLight LED
• Lambi kaal 6 g
• Aku kestab kuni 10h 
• Tugev, naturaalne valgus

6g
KAAL

43g
KAAL


