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Nowość!

Aquatens – profesjonalny płyn 
do codziennej pielęgnacji szkieł 
okularowych – mineralnych, 
organicznych i przeciwsłonecznych 

Opracowany i wyprodukowany w Niemczech

Dostępny
również
w wersji 

do myjek 
ultradźwiękowych

�2008/2











Zachmurzenie Jazda pod słońce Poza pojazdem

10 2008/2









14 2008/2



15







Firma Hoya wprowadziła do oferty nowe soczewki foto-
chromowe Suntech 2.0, będące następcami soczewek 
Suntech. Soczewki Suntech 2.0 rozjaśniają się w niecałe 
dwie minuty, czyli ponad dwa razy szybciej od swojej 
poprzedniej wersji. 
Zrównoważony dobór barwników fotochromatycznych 
oraz zaawansowana technologia produkcji w znaczącym 
stopniu przyczyniają się do wysokiej jakości produktu. 
Nakładana techniką wirową (Spin coating) warstwa 
fotochromowa doskonale przylega do soczewek, co 
gwarantuje stabilność podczas procesu obróbki oraz 
wytrzymałość, zwłaszcza przy gwałtownych zmianach 
temperatury.

Soczewki Suntech 2.0 są dostępne w kolorze brązowym 
i szarym, we wszystkich konstrukcjach Hoyalux iD 
Free Form, w indeksach 1.6 i 1.67 oraz pozostałych 
konstrukcjach Hoya w tych indeksach, zarówno progre-
sywnych jak i jednoogniskowych.
                                                 informacja własna: Hoya

                                                        

      Nowa  kolekcja  Kryształowa  perła

Projektantów najnowszej kolekcji Daniel Swarovski, 
noszącej nazwę Kryształowa Perła, zainspirowało przy-
ciąganie się przeciwieństw: krągłości pereł skontrasto-
wano z kanciastymi kształtami kryształów. Wyróżniają-
cą cechą kolekcji jest cyfra osiem, umieszczona na 
zausznikach okularów. W wielu kulturach cyfra ta 
uznawana jest za szczęśliwy numer. 

Najbardziej drogocenne z kolekcji są modele przezna-
czone na wieczór. Łączą one w sobie elegancką linię 
oprawek z przepychem luksusowej biżuterii.

Kryształowa perła to pierwsza na świecie perła, która ma 
kryształowe wnętrze i przy zastosowaniu nowoczesnej 
technologii została pokryta  specjalną warstwą, która 
sprawia, że wygląda ona jak prawdziwa. Gładka, 
jedwabista powierzchnia kryształowych pereł sprawia, 
że w ich otoczeniu oczy stają się bardziej zmysłowe                    
i  atrakcyjne.

       Suntech 2.0 - nowe  soczewki  foto-
       chromowe 

Perły umieszczone zostały w przyskroniowej części 
zauszników. Otoczono je jak koroną dwoma pierścienia-
mi o różnych rozmiarach, które wysadzono kryształami 
Chaton. Kryształy Chaton, dzięki swoim 58 fasetom, 
mają niezwykłe właściwości. Gdy pada na nie nawet naj-
słabszy promień słońca, rozbłyskują z zapierającą dech 
w piersiach intensywnością. Dwa pierścienie otaczające 
kryształowe perły tworzą szczęśliwą ósemkę. 

Szczytem luksusu w tej kolekcji są okulary, których 
metalowe części zostały pokryte 23 karatowym złotem. 

13 marca firma Carrera wystartowała z nową bardzo 
ciekawą kampanią promocyjną swoich okularów 
przeciwsłonecznych w stylu vintage. Nowa  linia okularów 
przeciwsłonecznych przeznaczona jest dla trendsetterów 
i dlatego będzie ona promowana w najmodniejszych 
włoskich klubach.

Pierwszy na „trasie promocyjnej” był klub Sunrise              
w Bormio, a pokaz okularów zaplanowano w tym samym 
czasie, co finał Pucharu Świata w narciarstwie. Kolejne 

       Kampania  promocyjna  Carrera

informacja własna: Daniel Swarovski

fot.: Daniel Swarovski
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miejsca, jakie odwiedzi kolekcja to Mediolan, Marittima, 
Jesolo oraz Rimini.

Koncepcja kampanii promocyjnej została oparta na 
stylistyce lat osiemdziesiątych: muzyka, wystylizowana 
scenografia oraz odpowiednio dobrana rozrywka stworzą 
idealną atmosferę do prezentacji najbardziej pożądanych 
w ostatnim czasie okularów: modeli Champion i Safari 
wzorowanych na oryginalnych okularach Carrera, które 
święciły triumfy w kultowych latach osiemdziesiątych. 

Wieczorami będą się odbywały koncerty z niezapomnianą 
muzyką z lat osiemdziesiątych graną na żywo, w trakcie 
których hostessy ubrane w stylu z dekady będą robiły 
zdjęcia publiczności. Pod koniec imprezy osoby z publi-
czności, które swoim strojem najlepiej oddają ducha lat 
osiemdziesiątych dostaną w prezencie okulary Carrera. 

Uroczystego otwarcia Vision-X Dubai 2008, naj-
większych w regionie Zatoki Perskiej targów optycznych 
organizowanych w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich, stanowiących pierwszą w tym regionie plat-
formę biznesową i konferencję przeznaczoną dla branży 
optycznej i oftalmicznej dokonał 18 lutego minister zdro-
wia ZEA Jego Ekscelencja Humaid Mohammed Obeid 
Qutami. W tym roku impreza ta, organizowana już po 
raz 9 w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym 
oraz Wystawowym w Dubaju, przyciągnęła 150 firm z 26 
krajów, a kraje takie jak Włochy, czy Niemcy miały swoje 
własne pawilony, w których zaprezentowały najnowsze 
trendy w modzie okularowej oraz najciekawsze innowacje 
branży optycznej w zakresie leczenia wad i schorzeń 
wzroku. 
Już pierwszego dnia wystawcy i odwiedzający targi wy-
rażali się bardzo pochlebnie o decyzji organizatorów, 
czyli Dubai World Trade Centre, o podzieleniu powie-
rzchni wystawowej targów na dwie strefy Vision-
Lifestyle przeznaczonej do prezentowania najnowszych 
trendów w modzie okularowej oraz Vision-Opticare 
przeznaczonej dla lekarzy okulistów oraz producentów 
specjalistycznego sprzętu poświęconej prezentacji sprzętu 
oftalmicznego, optometrycznego a także instrumentów     
i specjalistycznych maszyn używanych w branży.

Jak stwierdził Helal Saeed Al Marri, dyrektor generalny 
DWTC „Tegoroczna edycja targów została zaplanowana 
tak, aby spełnić oczekiwania branży optycznej, oferując 
pewne innowacyjne rozwiązania, takie jak zorganizowanie 
pierwszej w tym regionie konferencji poświęconej wyłącznie 
optometrystom oraz pierwszego w historii pokazu mody 
Vision-X Fashion Show. Warto podkreślić, że wystawcy 
okazali duże zainteresowanie tymi dwiema nowymi 
zaproponowanymi przez nas inicjatywami”.

Do najciekawszych punktów wspomnianego pokazu 
Vision-X Fashion Show zaliczyć można kolekcje Porsche 
Design oraz Rodenstock, które zaprezentowała firma 
Egma Lens Factory, Puma i Lacoste w ofercie firmy 
Euphoria Trading oraz DaVinci, Venecia, Rudy Project 
oraz Serengeti Eyewear prezentowane przez PMI a także 
Maui Jim Sunglasses, które pokazała firma Maui Jim.

Wspomniana konferencja odbyła się w dniach 19-20 
lutego i została zorganizowana wspólnie przez DWTC 
oraz Towarzystwo Oftalmiczne Izby Lekarskiej Zjedno-
czonych Emiratów Arabskich (EMAOS). Najważniejszy 
referat na temat kierunków rozwoju optometrii wy-
głoszony został przez dr Johna Steile’a najwyższej klasy 
specjalistę optometrystę ze szpitala okulistycznego Al 
Magrabi. Konferencja spełniła rolę platformy, dzięki 
której specjaliści optometryści z rejonu Bliskiego 
Wschodu mogli wymienić się doświadczeniami w celu 
wypracowania wzorców najlepszej praktyki dla branży. 
Ponadto wiodący międzynarodowi specjaliści mogli 
podzielić się swoją wiedzą z zakresu leczenia wad refrakcji 
u dzieci oraz korekcji astygmatyzmu.

Naukowcy z Uniwersytetu w Waszyngtonie opracowali 
prototyp ekranu zakładanego na oko. Wygląda jak 
soczewka kontaktowa, ale składa się z nanoskopijnych 
rozmiarów części elektronicznych, które zatopione zo-
stały w materiale organicznym, jaki tradycyjnie służy 
do produkcji soczewek. Ekran nie zakłóca normalnego 
widzenia i może stać się alternatywą dla osób niedowi-
dzących lub zagorzałych internautów.
                                                 

                                                 

       Ekran na oku
     

informacja własna: Safilo Group

źródło: www.washington.edu

źródło: Vision-X
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ZAPRASZAJĄ DO NIEMIEC!
Nowa promocja soczewek okularowych (1.04 – 15.08.2008)  
–  Clarlet Transitions ® 
– Sola Transitions ® 

Transitions jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Transitions Optical, Inc.  Zdrowy wzrok w każdym świetle jest znakiem handlowym 
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WYBIERZ KOMFORT, WYBIERZ 
SOCZEWKI PROGRESYWNE

CARL ZEISS

Gradal Individual ® FrameFit™  
–  nowoczesne soczewki progresywne do każdego typu oprawki   
– gwarancja najwyższej jakości 
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HIGH DEFINITION LENS

www.interojo.pl

tel/fax (091) 484 09 78
Autoryzowany Przedstawiciel 

e-mail: biuro@interojo.pl
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>TW-1060 Dioptromierz 
cyfrowy z drukarką
i testerem UV

>TW-1001 
Dioptromierz 
lunetowy

>TW-1430 
Foropter manualny

>TW-800A 
Rzutnik testów

>TW-2180 Rowkarka

>TW-1008 
Dioptromierz 
ekranowy 
z drukarką

>YZ-5F1 Lampa 
szczelinowa 
typ Haag Streit

>TW-900 Polerka optyczna
>Kaseta okulistyczna
w walizce aluminiowej

>TW-1935 
Szlifierka ręczna

wwwwww

www.                          .pl
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