Noordman Instruments helpt u in roerige tijden
In deze onzekere tijd zit u niet te wachten op extra investeringen.
Dat begrijpen we: de COVID-19-uitbraak was onverwacht en de
tijdsduur is onvoorspelbaar. Als ondernemer wilt u geen of zo min
mogelijk risico nemen.
De zogeheten 1,5 metereconomie is voorlopig de nieuwe werkelijkheid. Dat stelt nieuwe eisen die de
nodige aanpassingen met zich meebrengen. Gelukkig zijn er twee typen autophoropters en diverse
beschermingsmiddelen voor u beschikbaar, waarmee u probleemloos al uw klanten op hoog niveau kunt
blijven bedienen. Verder informeren we u alvast over oogmeten 3.0; een innovatieve doorbraak die we
eind augustus zullen lanceren. Mis het niet, want er zijn altijd mooie kansen.

Visionix
autophoropter

inclusief ademprotectiescherm en
draadloze tabletbediening
Deze autophoropter is een veelzijdige alleskunner. Een
3-in-1 apparaat dat zich aanpast aan uw manier van
werken. Ideaal voor verschillende kennisniveaus binnen
één optiekzaak: schakel op elk gewenst moment tussen
de handmatige phoropter en de autophoropter modus.
VISIONIX AUTOPHOROPTER € 6999,Inclusief ademprotectiescherm, draadloze tablet
bediening en lcd-pola-testscherm, installatie en 4 jaar
garantie.
Vraag naar onze diverse (af-)betaalmogelijkheden.

Veiligheids producten/beschermingsmiddelen

Mondkapjes

Desinfectiegel

per stuk bestelbaar

250 of 500 ml.
Pompje optioneel
verkrijgbaar

Zeepdispenser
X-2267 zeepdispenser
Aluminum alloy, ABS
Inhoud: 500ml

Faceshields
per stuk bestelbaar

Binnenkort...

Refractie
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Maurits
06-53708727

Nico
06-47898123

Zo maken we onze klanten blij
• Meer service, eerlijk & goed advies,
kwaliteit en flexibiliteit voor een
scherpe prijs

• Eigen Nvision instaplijn, compleet
en bovenal zeer interessant
voor de portemonnee

• Altijd 4 jaar garantie op alle
nieuwe producten

• Leasing, rentevrij afbetalen,
inruilen of lenen

• Korte communicatielijnen,
snel en pragmatisch

• 7 dagen in de week bereikbaar
(tussen 8.00 - 23.00 uur)

• Meer dan 25 jaar marktkennis
en instrumentenervaring

Meer weten?
Innovatie is van cruciaal belang om uw
bedrijfsvoering slimmer in te richten.
Maar ook om u te onderscheiden van
uw collega’s. Techniek kan daarbij
helpen. Wij denken met u mee en we
denken vooruit. Daarom lanceren wij
eind augustus op professionele wijze
– door middel van een webcast – dé
doorbraak naar oogmeten 3.0. Schrijf
u in door een mail te sturen naar
info@noordmaninstruments.nl.
Dan zorgen Maurits of Nico ervoor dat u
als eerste de webcast te zien krijgt.
NOORDMANINSTRUMENTS.NL

Nvision
autophoropter

met ademprotectiescherm,
projector, lcd-schermbediening
en 4 meter kabel.
Deze autophoropter bezit alle wenselijke
features en is to the point, zonder dure
poespas. De Nvision autophoropter is in
Frankrijk ontwikkeld en wordt in Hongkong
geassembleerd. Hierdoor kunnen we u
deze tegen een scherpe prijs aanbieden.
Wij leveren u deze autophoropter inclusief
ademprotectiescherm en projector.
NVISION AUTOPHOROPTER € 5600,(Inclusief ademprotectiescherm, Nvision
projector, installatie en 4 jaar garantie.)
Vraag naar onze diverse (af-)betaalmogelijkheden.
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