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Opis predmetu zákazky  Binokulárne lupové okuliare   
 
 
 
Technické požiadavky na tovar (samostatne pre jednotlivé okuliare): 
 

1. Binokulárne lupové okuliare, prizmatické lupy osadené do skiel okuliarov (TTL technológia montáže = 
„Through the Lens“, „cez sklo“), sklá s antireflexnou úpravou vsadené do rámu, parametre lúp, skiel a 
rámu nasledovné: 
- zväčšenie – prepínateľné v dvoch stupňoch – 2,5× a 3,5×; 
- šírka zobrazovaného poľa ≈10 cm pri zväčšení 2,5× resp. ≈8 cm pri zväčšení 3,5×; 
- hĺbka ostrosti ≈12 cm pri zväčšení 2,5× resp. ≈9,5 cm pri zväčšení 3,5×; 
- miesto montáže lúp v sklách, pracovná vzdialenosť a uhol – nastavené pri výrobe pre konkrétneho 

používateľa, na základe individuálneho zamerania vykonaného dodávateľom; 
- dioptrické korekcie skiel a lúp – nastavené pri výrobe pre konkrétneho používateľa, na základe 

predpisu vydaného očným špecialistom; 
- rám v klasickom vzhľade, farba lešteného hliníka, materiál rámu – hliník; 
- veľkosť rámu – vybraná pre konkrétneho používateľa, na základe merania vykonaného 

dodávateľom; 
- hmotnosť okuliarov max. ≈75 g. 

 
 

2. Binokulárne lupové okuliare, prizmatické lupy osadené do skiel okuliarov (TTL technológia montáže = 
„Through the Lens“, „cez sklo“), sklá s antireflexnou úpravou vsadené do rámu, parametre lúp, skiel a 
rámu nasledovné: 
- zväčšenie – prepínateľné v dvoch stupňoch – 2,5× a 3,5×; 
- šírka zobrazovaného poľa ≈ 10 cm pri zväčšení 2,5× resp. ≈ 8 cm pri zväčšení 3,5×; 
- hĺbka ostrosti ≈ 12 cm pri zväčšení 2,5× resp. ≈ 9,5 cm pri zväčšení 3,5×; 
- miesto montáže lúp v sklách, pracovná vzdialenosť a uhol – nastavené pri výrobe pre konkrétneho 

používateľa, na základe individuálneho zamerania vykonaného dodávateľom; 
- dioptrické korekcie skiel a lúp – nastavené pri výrobe pre konkrétneho používateľa, na základe 

predpisu vydaného očným špecialistom; 
- rám v športovom vzhľade, farba čierna, materiál rámu – zmes karbón, horčík, titán, silicium, 

grilamid; 
- veľkosť rámu – vybraná pre konkrétneho používateľa, na základe merania vykonaného 

dodávateľom; 
- hmotnosť okuliarov max. ≈ 75 g. 

 
 

3. Binokulárne lupové okuliare, prizmatické lupy osadené do skiel okuliarov (TTL technológia montáže = 
„Through the Lens“, „cez sklo“), sklá s antireflexnou úpravou vsadené do rámu, parametre lúp, skiel a 
rámu nasledovné: 
- zväčšenie – prepínateľné v dvoch stupňoch – 2,5× a 3,5×; 
- šírka zobrazovaného poľa ≈10 cm pri zväčšení 2,5× resp. ≈8 cm pri zväčšení 3,5×; 
- hĺbka ostrosti ≈12 cm pri zväčšení 2,5× resp. ≈9,5 cm pri zväčšení 3,5×; 



- miesto montáže lúp v sklách, pracovná vzdialenosť a uhol – nastavené pri výrobe pre konkrétneho 
používateľa, na základe individuálneho zamerania vykonaného dodávateľom; 

- dioptrické korekcie skiel a lúp – nastavené pri výrobe pre konkrétneho používateľa, na základe 
predpisu vydaného očným špecialistom; 

- rám v klasickom vzhľade, farba lešteného hliníka, materiál rámu – hliník; 
- veľkosť rámu – vybraná pre konkrétneho používateľa, na základe merania vykonaného 

dodávateľom; 
- hmotnosť okuliarov max. ≈75 g. 

 
 

4. Binokulárne lupové okuliare, prizmatické lupy osadené do skiel okuliarov (TTL technológia montáže = 
„Through the Lens“, „cez sklo“), sklá s antireflexnou úpravou vsadené do rámu, parametre lúp, skiel a 
rámu nasledovné: 
- zväčšenie – prepínateľné v troch stupňoch – 3×, 4× a 5×; 
- šírka zobrazovaného poľa ≈10 cm pri zväčšení 3× resp. ≈8 cm pri zväčšení 4× resp. ≈6 cm pri 

zväčšení 5×; 
- hĺbka ostrosti ≈10 cm pri zväčšení 3× resp. ≈8 cm pri zväčšení 4× resp. ≈6 cm pri zväčšení 5×; 
- miesto montáže lúp v sklách, pracovná vzdialenosť a uhol – nastavené pri výrobe pre konkrétneho 

používateľa, na základe individuálneho zamerania vykonaného dodávateľom; 
- dioptrické korekcie skiel a lúp – nastavené pri výrobe pre konkrétneho používateľa, na základe 

predpisu vydaného očným špecialistom; 
- rám v klasickom vzhľade, farba čierna, materiál rámu – hliník;  
- veľkosť rámu – vybraná pre konkrétneho používateľa, na základe merania vykonaného 

dodávateľom; 
- hmotnosť okuliarov max. ≈100 g. 


