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Roxor Glasögon

Roxors patenterade sportglasögon, en svensk uppfinning, har utvecklats stegvis sedan 1994 och är 
ursprungligen designade för att skapa bästa möjliga synförhållanden vid golfspel. Linsen reducerar 
och undertrycker främst grönt ljus vilket gör det lättare att uppfatta övriga nyanser i det gröna och 
därmed uppfatta nivåförändringar och kurvationer utmed fairway och på green. 

Roxors linser är användbara på fler områden än golf, till exempel  i trafiken, vid fiske och på båten, 
vid skidåkning, vid jakt och annat friluftsliv. Roxors linser erbjuder även högsta UV-skydd som 
annars kan skada ögonen. De har också en hydrophobiskt anti-reflexbehandling som tar bort 
reflexer i glasögonen och höjer kontrasten.

Roxor erbjuder den tredje generationen polariserade lins. En polariserad lins har fördelen att allt 
reflekterat ljus reduceras, ljusmängden minskar och ögonen tar bara in den information som behövs.
Ytterligare en unik effekt är att många färgblinda kan tydligare urskilja rött när de använder Roxors 
solglasögon. 

Roxor i trafiken   

I trafiken är det extra viktigt att ha ett par riktigt bra solglasögon. Ett par dåliga solglasögon kan 
faktiskt göra redan dåliga förhållanden värre, medan ett par bra solglasögon kan rädda livet på dig 
och dina medtrafikanter. Roxor dämpar det störande överflödet av grönt ljus i naturen och 
framhäver istället linjer i vägen och vägmärken. I och med det att gröna i skog och mark blir 
dämpat så framträder faror såsom vilt mer tydligt. Roxor eliminerar dessutom reflexer från andra 
bilar och blänk från instrumentpanelen i din egen bil, vilket ger ett behagligt ljus och bättre 
synkomfort. Du kan också behålla glasögonen på i skymningsljus, när du kör i tunnlar eller vid 
dåligt väder!

Med Roxor linsen framför dina ögon ser du även bättre när det är mulet ute eftersom kontrasten 
höjs. Skulle det börja regna, hjälper Roxor dig att se genom myllret av vattendroppar eftersom de 
eliminerar den blanka ytan på varje enskild droppe. Även här hjälper den kontrasthöjande 
funktionen i Roxors lins. Det som kan låta som en tekniskt avancerad beskrivning av en nyskapande 
lins. Roxor är en ovärderlig reskamrat ute på vägarna, vare sig du sitter i en bil eller på en 
motorcykel. 

Roxor och Golf

Roxor solglasögon för golf ger dig den stabilitet som behövs för att ditt spel ska fungera. Genom 
sitt oinskränkta synfält ser de till att du kan stå i din naturliga stans utan att få några förvrängningar 
och utan att få kanten på linsen precis där bollen är. Den kontrasthöjande linsen gör det lättare för 
dig att följa bollen i luften hela vägen från tee till nedslaget. När sedan bollen har landat så ser 
Roxor linsen till att gräsets gröna färg tonas ner, samtidigt som den framhäver det vita i golfbollen, 
vilket gör det lättare för dig att hitta igen bollen. Med Roxors solglasögon ser du bollen lättare på 
långt håll.

Butik: www.shoppingiq.se  - Smarta produkter inom Arbete – Idrott – Fritid   Tel: 0612-104 45



Butik: www.shoppingiq.se  - Smarta produkter inom Arbete – Idrott – Fritid   Tel: 0612-104 45

Den uteblivna frustrationen som uppstår när man ska behöva leta boll ger dig en lugnare 
sinnesstämning inför ditt inspel och putt. Väl på green kommer Roxor till sin fulla rätt där 
solglasögonen och den patenterade linsen visar dig allt du behöver se på greenen. Den green, som 
utan Roxor såg ut som en platt grön yta, visar med Roxor upp alla sina dalar och brytningar. Du ser 
nu ett tidigare osynligt fotavtryck som du kan ta med i dina beräkningar och du hittar puttlinjen 
snabbt och enkelt. Förutom det förbättrade resultatet ger Roxor dig ett avslappnat spel utan 
spänningshuvudvärk och ögontrötthet. 

Roxor och fiske

Roxors patenterade glasögon reducerar de irriterande reflexerna från vattenytan och hjälper dig att 
se igenom den blänkande vattenytan för att se och hitta fiskens ståndplats. Detta är speciellt 
önskvärt vid flugfiske ”sight fishing” då man har en orolig och forsande vattenyta. Roxors linser är 
försedda med alla optiska finesser du kan kräva av ett par fiske-glasögon. De är av högsta kvalitet 
och tillverkade i nylon och polycarbonat med repskydd-, antireflex och UV- behandling samt 
offsetbehandlade polarisations-filter.                                                                

Roxor glasögon har tättslutande skyddsglas och är ett effektivt hjälpmedel vid all slags fiske när du 
skall läsa av botten och ta dig fram i vattnet på ett säkert sätt. Roxor fiskeglasögon kan du använda 
under alla väder- och –ljusförhållande med högsta komfort tack vare den patenterade linsen och den 
låga vikten (16 gram).

Roxor och båtsport

Roxor solglasögon tar bort det ansträngande blänket från vattenytan och skyddar dina ögon mot den 
dubbelexponering av UV strålar som man får från ljusets reflektion i vattnet. Roxor gör det även 
lättare för dig att observera kustlinjen och att avgöra hur djupt vattnet är. Den avslappning som det 
innebär för ansiktet när man bär Roxor gör att du kan undvika spänningshuvudvärk och s.k. 
kråkfötter vid sidan av ögonen. 

Roxor och snösport 

Roxors solglasögon kan med fördel användas i skidbacken och på snöskotern. Vid skidåkning 
hjälper solglasögonen dig att se gropar, snökvlitét och isfläckar i backen och tydligare spår vid 
längdskidåkning. Den kontrasthöjande effekten i Roxors lins visar sig vara till stor hjälp när det 
gäller att uppfatta kullar och ojämnheter i snön. Att man dessutom får ett hundra procentigt UV-
skydd gör ju inte saken sämre. Dessutom dämpas ju alla reflexer från iskristaller och istappar i 
träden genom polarisations-filtret. Ja, kort sagt så hjälper Roxor dig i ditt utövande av snösporter.   

Roxor och jakt

Roxor solglasögon passar utmärkt för de flesta förhållanden inom jakt. Eftersom de har ett filter 
som tonar ner det gröna i alla växter och bladverk, så framträder de andra färgerna starkare. Detta 
gör att det blir lättare att hitta och se vilt som finns i skog och mark. Tänk dig bara vilken fördel det 
kan innebära att få syn på viltet en eller två sekunder tidigare, något som Roxor kan åstadkomma. 
Dessutom framträder varningsfärger som orange och rött, som ju ofta finns på jaktkläder, mycket 
tydligare. Roxor hjälper alltså både med jakten på viltet och säkerheten i skogen. Eftersom Roxors 
bågar är väldigt lätta och tätslutande, så kommer de inte heller att innebära något hinder för jakten. 
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Roxor har burits under provskjutningar med hagelgevär för att säkerställa att de inte är i vägen på 
något vis. Vid lerduveskytte framträder även den orangea eller gula duvan mycket tydligare mot 
himlen.
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