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 ZEISS-optikere i nærheden af dig

Home / Om os

Opdag verden omkring dig
Med ZEISS øjenoptik

Hold fast i hvert sekund. Så klart som overhovedet muligt.
Hvad husker du om dit liv? Der er vigtige øjeblikke, du aldrig glemmer. Du husker omgivelserne, lyset, menneskene. Du husker de følelser, du havde, og
hvordan de har præget dig. Og du gemmer snapshots af disse øjeblikke inde i dit hoved. Med ZEISS ser du det altsammen klart. Du kan stole på det
perfekte syn: De bedste kvalitetsbrilleglas lader dig fokusere på det, der virkelig er vigtigt. Med et skarpt syn i fokus kan du være sikker på, at du ikke kun
bevarer det store overblik - men at du også får alle detaljerne med. Og at du kan se, hvad der ligger bag det hele.

ZEISS Vision Care - optisk innovation
Vi sørger for, at du kan se verden omkring dig. Vores enestående viden
på alle optikkens felter er et resultat af 170 års erfaring, forskning og
innovation: En virksomheds historie, som har sat milepæle og ændret
menneskers liv.





f Læs mere om vores ekspertise og om ZEISS virksomheds historie

Graveringen - din kvalitetsgaranti
Dit syn har højeste prioritet for os. Derfor kan du have fuld tillid til, at
vores produktion udelukkende er baseret på de bedste materialer og de
højeste standarder. Du kan kende vores brilleglas på deres gravering.
f Læs mere om vores kvalitetsstandarder og produktionsprocesser.

Mere end bare et brilleglas - kun den
bedste synsoplevelse er god nok!
Et fremragende brilleglas er i sig selv ikke nok til at give dig dit fulde syn.
Du kan kun opnå et perfekt syn, hvis dine brilleglas bliver tilpasset præcist
til dig som individuel bruger. Hos en ZEISS optiker får du en service, som
er skræddersyet til dine behov - fra den præcise synstest til den perfekte
tilpasning af brilleglassene. Her kan du forberede dig på dit besøg hos
vores optiker: Det første skridt på vejen til at se bedre er kun et klik væk.
f Prøv vores online synstest „Min synsprofil”

Fascinating Fans
ZEISS beretninger viser verden i et bredere perspektiv. Vores fans
fortæller om deres egne oplevelser og deres eget syn på ZEISS. Den
første beretning stammer fra Chi Po-Lin (1964 - 2017), en ﬁlmregissør fra
Taiwan.

Læs de fascinerende beretninger fra vores fans.

Kontakt os
f Kontakt for journalister

Tilmelding til distributionsliste
Tilmeld dig vores distributionsliste, hvis du er
journalist, og du ønsker at modtage ZEISS
pressemeddelelser.
f Abonner på pressemeddelelser
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