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productinformatie Bescherm uw waardevolle instrumenten
met de nieuwe ServicePacks van O’Max

O’MAX
Een jaarlijkse servicebeurt voorkomt problemen, verlengt de levensduur aanzienlijk en zorgt

er voor dat u op basis van de juiste meetresultaten advies kan geven. Bij auto’s is een jaarlijkse beurt 

standaard, om problemen te voorkomen of op te sporen. Maar hoe is het juiste onderhoud van uw 

precisie instrumenten, waar u dagelijks mee werkt, geregeld? Bescherm de continuïteit van uw bedrijf 

en hou uw kostbare instrumenten in optimale conditie met de nieuwe ServicePacks van O’Max.

Duidelijke afspraken, preventief onderhoud, transparant

O’Max biedt u drie soorten ServicePacks, zodat u kunt kiezen welk serviceniveau het beste

bij uw situatie past. We maken heldere afspraken en leggen dit vast in uw eigen servicemap.

Meer informatie?
Heeft u specifieke vragen, of wenst u een voorstel voor het onderhouden en beschermen 
van úw instrumenten? Stuur dan een mail naar info@omax.nl of bel met (0182) 396111.

BASIC ADVANCED PREMIUM

De pilot van de nieuwe ServicePacks van O’Max vond plaats bij Federmann 
opticiens in Haarlem. Een positieve reactie geeft naar onze mening aan, dat 
O’max hiermee de juiste weg is ingeslagen. “Het is belangrijk dat onze instru-
menten steeds up-to-date zijn. Wij zijn aangesloten bij Inzicht en gecertificeerd; 
de staat van onze instrumenten neemt daarbij uiteraard ook een belangrijke 
plaats in. Maar ook zonder dat lidmaatschap geldt dat nauwkeurigheid van 
meetresultaten in ons vak van essentieel is voor een goed advies. Wij willen daar 
dan ook een goede controle op en regelmatig onderhoud en calibratie horen 
daar bij. Met een ServicePack heb je geen zorgen over het optimaal functione-
ren van instrumenten. Het is goed doordacht, met de verschillende opties en 
het voorkomt verrassingen. Het kan je zelfs kosten besparen, omdat je wellicht 
minder incidentele service calls nodig hebt!”

Huug Uilenbroek, Federmann opticiens - Haarlem



INNOVATIE
2013

TOPCON
3D-OCT

MAESTRO 
incl. funduscamera

VOLLEDIG
AUTOMATISCH & 
SUPER COMPACT

U bedient het kantelbare OCT 
touchscreen met één vinger

De rest...gaat vanzelf

NIEUW!



productinformatie

TOPCON
3D-OCT

MAESTRO

Meer informatie?
Heeft u specifieke vragen of wenst u uitgebreide documentatie te ontvangen?
Stuur dan een mail naar info@omax.nl of bel met (0182) 396111.

Topcon blijft innoveren en daarmee de optiekmarkt verrassen. In lijn met de eerder
gelanceerde instrumenten is de Topcon 3D-OCT Maestro bijzonder compact vorm-
gegeven waardoor deze ook tegen een wand of in een hoekopstelling geplaatst kan worden.
De bediening is uiterst eenvoudig: er is geen joystick meer aanwezig, aangezien het 
touchscreen met een vinger bediend kan worden. Doordat de 3D-OCT automatisch werkt
(detecteren én scannen) is het instrument door iedereen te gebruiken.

Neem contact op voor een demonstratie,
zelfs bij u ter plaatse mogelijk!

3D-OCT MAESTRO IN HET KORT
• Compact formaat waardoor overal te plaatsen

• Funduscamera inclusief
• Uiterst snel

• Zeer eenvoudige bediening mbv touchscreen

• Geen joystick meer nodig

• Auto R/L functie, Auto tracking

• Ook op refractie unit te plaatsen

• Software koppelbaar

De meest compacte 3D-OCT die u
kunt bedienen met één vinger.

incl. funduscamera



TOPCON
KR-800 
RM-800

SNELLE, GEMAKKELIJK
TE BEDIENEN

KERATO/REFRACTO-
METER

Compact, nauwkeurig,
én scherp geprijsd!

Touchscreen

NIEUW!



productinformatie

TOPCON
KR-800
RM-800

Meer informatie?
Heeft u specifieke vragen, of wenst u uitgebreidere informatie te ontvangen?
Stuur dan een mail naar info@omax.nl of bel met (0182) 396111.

De KR-800 Kerato-Refractometer en de RM-800 Refractometer zijn uiterst scherp
geprijsd en bieden de ongeëvenaarde Topcon kwaliteitsmeting. Voorzien van een
helder touchscreen waardoor je met enkele vingerbewegingen toegang hebt tot 
alle informatie en functies van het instrument. 

KR-800/RM-800 IN HET KORT
• Uiterst betrouwbaar Topcon meetsysteem

• Kerato én refractometer (KR-800) 

• Voordelig geprijsd

• Koppelbaar met imagenet i-Base

• Snelle bediening met touchscreen

• 2mm Uittree-pupil

Een uiterst betaalbare refractometer
met de onnavolgbare kwaliteit van Topcon

KR-800 RM-800



TOPCON
IS-1P

HOOGWAARDIG
MEUBEL, FLEXIBEL

IN TE DELEN 
(EN IN ÚW KLEUR)

Stijlvol refractiemeubel, perfect
voor uw Topcon instrumenten.

Auto-selectie instrument 

NIEUW!



productinformatie

TOPCON
IS-1P

Meer informatie?
Heeft u specifieke vragen, of wenst u uitgebreidere informatie te ontvangen?
Stuur dan een mail naar info@omax.nl of bel met (0182) 396111.

De nieuwe lijn van meubels, waaronder de Topcon IS-1P is uiterst fraai afgewerkt
en kan worden geleverd in tal van kleuren. Het meubel is volledig af te stemmen op
uw instrumenten en uw ruimte. Wij laten u graag zien welke oplossingen er
zijn voor uw situatie, uw instrumenten en uw uitstraling.

IS-1P IN HET KORT
• Trendy design

• Modulair concept (uitbreidbaar)

• Electrisch verstelbaar blad voor 2 instrumenten

• Electrisch verstelbare phoropter arm

• Vele kleuren en houtlook opties

• Bekabeling optimaal weggewerkt

• LCD touchscreen voor keuze instrumenten

• Pasdoos te integreren

Uw instrumenten ondergebracht in
een stijlvol, kwalitatief meubel

NU ZONDER MEERPRIJS IN UW FAVORIETE KLEUR GELEVERD!

Uitgebreid met extra tafel



TOPCON
IS-1D

COMPACT EN HOOG-
WAARDIG MEUBEL, 

MODULAIR CONCEPT
(EN IN ÚW KLEUR)

Stijlvol refractiemeubel, 
perfect voor 5 (!) 

Topcon instrumenten.
• Autophoropter
• Digitale spleetlamp
• OCT+funduscamera
• Corneatopograaf

Auto-selectie instrument 

NIEUW!



productinformatie

TOPCON
IS-1D

Meer informatie?
Heeft u specifieke vragen, of wenst u uitgebreidere informatie te ontvangen?
Stuur dan een mail naar info@omax.nl of bel met (0182) 396111.

De nieuwe lijn van meubels, waaronder de Topcon IS-1D, is uiterst fraai afgewerkt
en kan worden geleverd in tal van kleuren. Het meubel is volledig af te stemmen op
uw ruimte en zogt voor een compacte opstelling van 3 instrumenten. Wij laten u graag 
zien welke oplossingen er zijn voor uw ruimte, uw instrumenten en uw uitstraling.

IS-1D IN HET KORT
• Trendy design

• Modulair concept (uitbreidbaar)

• Modulair concept

• Zowel in rechts als links leverbaar

• Electrisch verstelbaar blad voor 3 instrumenten

• Vele kleuren en houtlook opties

• Bekabeling optimaal weggewerkt

• LCD touchscreen voor selectie instrument

• Pasdoos te integreren

• Links én Rechts versie verkrijgbaar

Maar liefst 5 instrumenten ondergebracht 
in één stijlvol, kwalitatief meubel

NU ZONDER MEERPRIJS IN UW FAVORIETE KLEUR GELEVERD!

Opstelling tegen (scheidings)wand



TOPCON
IC-1

RUIMTEBESPAREND 
ONTWERP

Stijlvolle pre-screen
wandtafel

Electrische hoog-/laag bediening

Voor één of twee instrumenten

NIEUW!
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TOPCON
IC-1

Meer informatie?
Uitgebreidere documentatie vindt u op onze vernieuwde website. Heeft u specifieke vragen,
of wenst u een voorstel, stuur dan een mail naar info@omax.nl of bel met (0182) 396111.

Topcon introduceert met de IC-1 een wandmeubel dat zeer weinig ruimte inneemt en plaats
biedt aan één of twee instrumenten. Het meubel is fraai afgewerkt en wordt geleverd in
verschillende kleuren. Zo benut u optimaal de winkelvloer! De compacte opstelling wordt 
eenvoudig bediend met een omhoog en omlaag toets en kan aan elke stenen muur 
worden bevestigd. 

IC-1 IN HET KORT
• Topcon IC-1 wandtafel

• Ruimtebesparende pre screening in winkel

• Eenvoudig 1 of 2 instrumenten te bedienen

• Tafel electrisch hoog en laag te verstellen

• Makkelijke schoonmaak van winkelvloer

   ivm geen wielen

• Hoog en laag bereik blad

• Rolstoel vriendelijk

• Uiterst stabiel

• Aan stenen muur te bevestigen

Uw instrumenten nemen nog
minder ruimte in... aan de muur

Opstelling met 
twee instrumenten


