




PIXELPIXEL رســـــالة رســـــالة

البداية 
أتفق المؤسسون على أستثمار خبراتهم المتنوعة فى
مجال و إدارة أعمال البصريات على تأسيس و أطالق 

العالمة التجارية PIXEL لتقديم منتج يتواكب مع 
تطورات تكنولوجيا البصريات و إيمانا أن الخبرة هي 

الناتج الطبيعي للتجربة و تأكيدا  بالمسؤلية مع 
الجميع على النهوض بمجال البصريات

الجودة 
حرصت PIXEL على التعاون مع مراكز تطوير 

و صناعة العدسات الطبية لتقديم  منتج متميز 
بالجودة يتواكب مع معايير الجودة البصرية و هذا 

ما توافقت عليه أهداف المؤسسين إلطالق العالمة 
التجارية PIXEL . و المساهمة مع شركاء النجاح 

بالمجتمع البصرى للنهوض و الترقى معا فى مجال 
البصريات .

وعودنا
اإللتزام بقيم و مبادىء إدارة األعمال من حيث 

الجودة و التطوير فضال عن الدعم المستمر على 
جميع المستويات سواء الفنية  و التعليميه

والتطويرية مما ينعكس بااليجاب على مستوى 
رضا المستهلك . 

صناع البصريات هم الداعم األول و القوي إلنطالق 
 PIXEL  و نجاح العالمة التجارية

شعارانا لنعمل سويا للنهوض و التطوير .

تمثل العالمة التجارية PIXEL  القيم والفرص 
المتكاملة المتميزة فى مجال أعمال البصريات .

تم تصميمها لخدمة أنماط مختلفة في السوق مع 
الحفاظ على المميزات الفنية التي تحاكي أعلى 

التقنيات البصرية.
عندما تكون لديك حاجة إلى رؤية ، اعلم أن عدسات 

PIXEL  يمكن أن تساعدك في الوصول إلى الرضا 
المثالي ، بما يتجاوز توقعاتك .



Stock Power RangeStock Power Range معدالت و نطاق قوى مخزون العدسات الجاهزة معدالت و نطاق قوى مخزون العدسات الجاهزة

حرصت PIXEL على الشكل الجمالى للعدسات من حيث السمك.
تصميم المخزون المتاح بمعامالت أنكسار مختلفة.

معدالت القوى تتناسب مع سمك العدسة للحصول على شكل جمالى افضل.
. CYL 4.00 جميع العدسات الجاهزة متوفرة حتى قوى سلندرية

تصنيف حجم المخزون بما يتناسب مع معدالت طلب القوى المختلفة .

PIXELPIXEL لماذا لماذا

اإلستثمار فى تطوير تطبيق Mobile Application فى طلب 
العدسات لضمان الدقة و السرعه .

االلتزام بتلبية طلبات العمالء وفقا للجدول الزمنى المحدد 
لتوريد كل منتج .

سرعة اإلستجابة إلتصاالت العمالء و تلبية الدعم المطلوب 
فى حينه .

ضمان جودة المنتج ضد عيوب الصناعة لمدة عامين .

التخطيط المحكم ألدارة المخزون لتلبية أوامر الشراء .

توفير قدر أوسع للمخزون و الطلبات الخاصة من حيث معامالت 
االنكسار و األنواع المختلفة من العدسات و التصميمات 

حتى تلبي معظم احتياجات العمالء.
 

تقديم استشارات التطوير على المستوى الفنى و التقنى 
والمبيعات خاصة تطوير أداء و مهارات العاملين على المستوى 

الفني 



  PIXEL منتجات



استهدفت PIXEL توفير أفضل و أحدث أنواع الطالء باستخدام معايير التصنيع البصرية و التقنيات 
الحديثة لتقديم منتج أعلى جودة و استعماال من حيث التحمل و شفافية الرؤيه. وفقا لمتطلبات العمالء 

بما يتناسب مع ديناميكية الحياة العصرية وفرت PIXEL نوعين من الطالء بما يتناسب مع االحتياجات 
اليوميه و العصرية متضمنة الفوائد المصاحبة الرتداء العدسة لتوفير رؤيه أفضل و حماية للعين .

Lens CoatingLens Coating معالجات أسطح العدسات معالجات أسطح العدسات

ASTRO ASTRO+

 الحد من الوهج وانعكاس الضوء لضمان أعلى معدالت وضوح الرؤية

 مقاومة أعلى للخدش . عدسة أكثر متانة الستعمال أطول

400 420  حماية للعين من أضرار األشعة فوق البنفسجية

 تقنية خامات متطوره - للوقاية من اعتام عدسة العين

 ضد التصاق األتربة - سطح عدسة نظيف

 الحد من  األشعة الضارة وتقليل اجهاد العين

الحماية من أضرار Blue Rays الصادرة من أنواع األجهزة الرقمية الحديثة 



Index UV HC/AR Coating Material Source Abbe Number

1.5 400 ASTRO PPG Monomer - USA 58

1.53 400 ASTRO PPG Monomer - USA 45

1.53 420 ASTRO+ PPG Monomer - USA 45

1.56 400 ASTRO NK55- Korean Material 38

1.56 420 ASTRO + NK55- Korean Material 38

1.61 400 ASTRO MR 8 – Unbreakable Mitsui Chemical – Japan 42

1.61 420 ASTRO + MR 8 – Unbreakable Mitsui Chemical – Japan 42

1.67 420 ASTRO + MR 7 – Mitsui Chemical – Japan 31

Finished Lens Material, &Indexes Single VisionFinished Lens Material, &Indexes Single Vision عدسات جاهزة عدسات جاهزة

أستخدمت PIXELPIXEL أحدث الخامات والمعالجات البصرية المتطورة لضمان الجودة وفقا 
للمعايير العالميه الحديثة .

أنواع خامات العدسات الجاهزة 



Polarized LensPolarized Lens

Drive wear LensDrive wear Lens

توفرالرؤية األوضح بدون وهج خاصة فى سطوع الشمس فى الحاالت...
قيادة السيارة بالطرق السريعة – التزلج على الجليد – وهج االنعكاسات خالل النظر الى سطح البحار 

الحاجة الى رؤية صافية
تجعل الصور تبدو أكثر وضوًحا ، يمكن ارتداؤها في الداخل من قبل األشخاص الحساسين للضوء

تتوفر للنظارات الشمسية المتاحة بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية ، تنصح بشدة لحاالت عمليات الكتاركت  
أيضا الذين تتطلب اعمالهم و فاعليات حياتهم التعرض ألشعة الشمس

توفر معظم النظارات الشمسية المستقطبة حماية من األشعة فوق البنفسجية وهو أمر مهم في الحفاظ 
على صحة العين.

مثلما نستخدم كريمات واقًيه من الشمس لحماية بشرتنا ، من المهم أن نحمي أعيننا أيًضا من األشعة فوق 
البنفسجية ..

متوفر كالتالى ..

توفر عدسات الخاصة للقيادة حماية من الوهج من خالل ضبط لونها تلقائًيا.
أثناء اإلضاءة المنخفضة أو الطقس الملبد بالغيوم ، تتغير العدسات إلى درجة اللون األصفرالمخضر لتوفير 

تباين عاٍل. هذا يمكن أن يقلل من الوهج . االمر الذى يضمن حدة البصر المثلى أثناء القيادة.
تضمن حماية عينيك من أشعة UVA و UVB. لتوفير التعرف الجيد على إشارات المرور.

نوصي باستخدام هذه العدسات لنظاراتك ، هذا يمكن أن يساعد في منع التغيرات العينية التي تسببها 
األشعة فوق البنفسجية في عينيك.

جزء من التزامنا بضمان صحة رؤيتك هو الحفاظ على راحتك البصرية ..
متوفر كالتالى ..

            Single Vision & Progressive
   

1.5                        Brown       

            Single Vision & Progressive

1.5             Gray – Brown - G15

1.61

1.67             

Gray – Brown - G15 

Gray – Brown - G15 



Aspheric Lens Surface DesignAspheric Lens Surface Design تقنية تصنيع أسطح العدسات تقنية تصنيع أسطح العدسات

تستخدم PIXEL طرق التصنيع الالكروية بمعظم
المنتجات لتوفير مجال رؤيه أفضل بدون عناء

و الحصول على درجة سماكة أنحف و على وجه التحديد
العدسات ذات القوة الموجبة لتجنب التشوهات البصرية  

للرؤية الجانبية للعدسة.

Spheric Traditional Design Aspheric Advanced Design



تسمى العدسات HD ذات التصنيع Free Form و يشير مصطلح »الشكل الحر« إلى عملية تصنيع متقدمة 
تقلل التشوهات مثل التشوه الكروي الذي يحدث في العدسات و التي تصنع باستخدام أدوات عدسات 

النظارات التقليدية.

يتم تصميم العدسات عالية الدقة لتوفير رؤية أوضح في جميع الظروف وتقليل الوهج أثناء القيادة لياًل 
بواسطة حسابات بصرية تعتمد على بعض المعطيات الخاصة بالفحص و ابعاد االطار الطبى .

يمكن لتقنية الشكل الحر Free Form أن تتحكم فى معدالت قوة العدسات بزيادات في القوة تبلغ
D( 0.01( ، مقارنة بزيادات 0.125 إلى 0.25 )D( مقارنة بالعدسات التقليدية.

للوصول الى أفضل النتائج يتبع التالى ...

مع األخذ في االعتبار أن هذه العوامل أثناء تصميم العدسة وتصنيعها ، توفر عدسات النظارات عالية الدقة 
درجة غير مسبوقة من الوضوح و تقليل االنحرافات البصرية .

قد تساعد األسطح المصممة والمخصصة للعدسات عالية الدقة في تقليل االنحرافات التي تحد من مجال 
الرؤية وتسبب هاالت وتشوهات لألضواء على شكل مذنب و خصوصا اثناء الرؤية الليلية .

و بالتالى فإن العدسات عالية الدقة توفر جودة صورة أكثر وضوًحا ورؤية محيطية أفضل و تباين محسن 
بالرؤية و توهجات أقل في الليل.

  HDHD العدسات عالية الدقة العدسات عالية الدقة

يدون الفحص بعناية تامه
ال تفيد تلك التقنية فى قوى العدسات الضعيفة

CYL 2.00 ال يفضل استخدامها للقوى السلندرية أعلى من
تدوين أبعاد االطار و بعض المقاسات االخرى و الخاصة بالعميل

High Definition Lens يوصى بشدة استخدام طبقات ضد االنعكاس عالية الجودة مع العدسات عالية الدقة

STANDARD HD

Limited vision acuity 
out of the vision zone 

Edge to Edge clarity 



  POWER RANGEPOWER RANGE

Index Design -- + - Diameter

1.50 Spherical 4/4 3/3 65/70

1.56 Aspheric 4/4 4/2 65/70

1.61 Aspheric 8/4 6/2 65/70

Index Design - - + - Diameter

1.56 Aspheric 4/4 3/2 65/70

1.61 Aspheric 6/4 4/2 65/70

1.67 Aspheric 8/4 70

Index Design - - + - Diameter

TVX 53 Spheric 4/2 3/2 65/70

1.74 Aspheric 15/2 65/70

1.74 D-AS 8/2 65/70

Index Design - - + - Diameter

1.5 Spheric/G/B 4/2 3/2 65/70

1.6 Aspheric/G 6/2 65/70

1.67 Aspheric/G 8/2 65/70

Single Vision Stock Finished Lens ASTRO Coating - UV 400

Single Vision Stock Finished Lens ASTRO+ Coating - UV 420

 Single Vision Stock Finished Lens ASTRO Coating - UV 400
 Out – of Egypt

Single Vision Stock Finished Lens (TRANSMATIC) ASTRO Coating
 UV 400 Out – of Egypt



Index Treatment Coating

CR 1.50- 39 Clear ASTRO

CR 1.50- 39 TRANSMATIC G/B ASTRO

CR 1.50- 39 POLRAIZED G/B/G15 ASTRO 

CR 1.50- 39 D Wear B ASTRO

Index Treatment Coating

TX-1.53 Clear ASTRO

TX-1.53 Transitions G/B ASTRO

Index Treatment Coating

PL-HI-1.61 Clear ASTRO

PL-HI-1.61 Transmatic G/B ASTRO

PL-HI-1.61 Polarized G ASTRO

1.5 CR39
NOT recommended for more than total power 5.00 in order to avoid thick lens

              ال ينصح بإستخدام معامل االنكسار 1.5 لقوة العدسات التي ال تتخطى مجموع قوتها أكبر من 5.00

Trivex 1.53
NOT recommended for more than total power 6.00 in order to avoid thick lens

              ال ينصح بإستخدام معامل االنكسار 1.53 لقوة العدسات التي ال تتخطى مجموع قوتها أكبر من 6.00

H Index 1.61
NOT recommended for more than total power 8.00 in order to avoid thick lens

              ال ينصح بإستخدام معامل االنكسار 1.61 لقوة العدسات التي ال تتخطى مجموع قوتها أكبر من 8.00

RX Single Vision Included )ASTRORX Single Vision Included )ASTRO( عدسات تصنيع أحادية الرؤية )عدسات تصنيع أحادية الرؤية



Index Treatment Coating

PL-HI-1.67 Clear ASTRO

PL-HI-1.67 Transmatic G ASTRO

PL-HI-1.67 Polarized G ASTRO

Index Treatment Coating

PL-HI-1.74 Clear ASTRO

PL-HI-1.74 Transitions G ASTRO

H Index 1.67
NOT recommended for more than total power 12.00 in order to avoid thick lens

              ال ينصح بإستخدام معامل االنكسار 1.67 لقوة العدسات التي ال تتخطى مجموع قوتها أكبر من 12.00

H Index 1.74
NOT recommended for more than total power 12.00 in order to avoid thick lens

              ال ينصح بإستخدام معامل االنكسار 1.74 لقوة العدسات التي ال تتخطى مجموع قوتها أكبر من 12.00

-8.00

1.50 INDEX 1.61 INDEX1.56 INDEX 1.67 INDEX 1.74 INDEX

-6.00

-4.00

-2.00

LENS THICKNESS COMPARABLE IN DIFFERENT INDEX



Index Treatment Coating

PL-IN-1.50 Clear D ASTRO

PL-IN-1.56 Transmatic G/B ASTRO

1 PIXEL Brand

2 Readig Area

D Type RX Bi Focal Included (ASTRO(  عدسات تصنيع ثنائية الرؤية

Ordering parameters: PD and segment H



عدسات PIXEL Progressive المالتى فوكل

رؤية أوسع 
و الحد من 

التشوهات 
البصرية

الرؤيه بكلتا 
العينين بشكل 

مثالي للرؤية 
الطبيعية

توازن أفضل 
لرؤيه بصرية 

بدون معوقات

التحول السريع 
من الرؤية 

القريبة إلى 
البعيده أثناء 

المهام اليومية 
الديناميكية

Standard Conventional Progressive PIXEL Free Form Progressive Design



Focal Type Design Index Treatment Coating

PAL Premium PL-NI-1.50 Clear ASTRO

PAL Premium TX-1.53 Clear ASTRO

PAL Premium PL-HI-1.61 Clear ASTRO

PAL Premium PL-HI-1.67 Clear ASTRO

PAL Premium PL-HI-1.74 Clear ASTRO

PAL Premium PL-NI-1.50 TRANSMATIC G/B ASTRO

PAL Premium TX-1.53 TRANSMATIC G/B ASTRO

PAL Premium PL-HI-1.61 TRANSMATIC G/B ASTRO

PAL Premium PL-HI-1.67 TRANSMATIC G/B ASTRO

1 PIXEL

2 PREMIUM

3 Material Index

4 FH: Variable from 14 - 22mm

5 Addition: + 1.00 to + 3.50

6 Reading Near 

7 Reading Distance 

Ordering parameters:
frame data (box length and height, Distance between lenses and shape 
data)
Individual parameters (PD/z, Warp Angle, Pantoscopic Angle,BVD, Near 
Distance) 



Focal Type Design Index Treatment Coating

PAL Advance PL-NI-1.50 Clear ASTRO

PAL Advance TX-1.53 Clear ASTRO

PAL Advance PL-HI-1.61 Clear ASTRO

PAL Advance PL-HI-1.67 Clear ASTRO

PAL Advance PL-HI-1.74 Clear ASTRO

PAL Advance PL-NI-1.56 TRANSMATIC G/B ASTRO

PAL Advance PL-NI-1.50 TRANSMATIC G/B ASTRO

PAL Advance TX-1.53 TRANSMATIC G/B ASTRO

PAL Advance PL-HI-1.61 TRANSMATIC G/B ASTRO

PAL Advance PL-HI-1.67 TRANSMATIC G/B ASTRO

PAL Advance PL-NI-1.50 Polarize ASTRO

  1 PIXEL

  2 ADVANCE

  3 Material Index

  4 FH: Variable from 14 - 22mm

  5 Addition: + 1.00 to + 3.50

  6 Reading Near 

  7 Reading Distance 

Ordering parameters:
frame data (box length and height, Distance between lenses and shape 
data)



Focal Type Design Index Treatment Coating

PAL Core PL-NI-1.50 Clear ASTRO

PAL Core PL-IN-1.56 Clear ASTRO

PAL Core PL-IN-1.61 Clear ASTRO

PAL Core PL-IN-1.67 Clear ASTRO

PAL Core PL-NI-1.50 TRANSMATIC G/B ASTRO

PAL Core PL-IN-1.61 TRANSMATIC G/B ASTRO

1 PIXEL

2 CORE

3 Material Index

4 FH: Medium 18,Short: 16,extra short:14 

5 Addition: + 1.00 to + 3.50

6 Reading Near 

7 Reading Distance 

Ordering parameters: Accurate Mono PD and MFHs 



ألوان العدسات ألوان العدسات 



ENVISIONING LIFE

WWW.PIXEL-LENS.COM

01019094009 - 01030305605

Pixellensesegypt

Customer.care@pixel-lens.com

  مكتب وسط البلد : ١٣ ش عبد العزيز جاويش - عابدين - الدور الرابع  

   مكتـب مصـر الجديـدة : ٤ شفيق غبريال - هليوبوليس - الدور الثالث 


