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Oferta specjalna

w cenie netto59 000 zł

• Rowkowanie

Załamywanie krawędzi

Modyfikacja kształtu

Szlifowanie soczewek do małych opraw

•

•

•

w cenie netto85 000 zł

Rowkowanie

Załamywanie krawędzi

Modyfikacja kształtu

Szlifowanie soczewek do małych opraw

Komfortowe centrowanie i blokowanie soczewki

•

•

•

•

•

KappaDelta T Skaner TESS

+

Szczegółowych informacji udzielają przedstawiciele handlowi:
Paweł Wrocławski: 0505 197 224 (region północno-wschodni)
Albert Niechciał: 0505 197 226 (region południowo-wschodni)
Krzysztof Tylka: 0505 197 228 (region południowo-zachodni)

+ +

Dioptromierz

automatyczny

CLE 60

Dioptromierz

automatyczny

CLE 60

Oferta ważna do 31. 12. 2008 r.

Teraz dostępna także opcja Gwarancji Wydłużonej do 48 miesięcy*

* Oferta Gwarancji Wydłużonej dostępna jest dla wszystkich automatów bezszablonowych 3D firmy Essilor zakupionych do końca 2008 r.
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ORMA TRIO CLEAN™

Wyjątkowo łatwa w czyszczeniu...

...niezbędna w Twojej ofercie.

Przekonaj się sam

i zamów z 50% rabatem*

*Oferta dotyczy jednej pary soczewek Orma Trio Clean. Szczegóły i zamówienia u przedstawicieli handlowych:

Sylwia Kutyła: 0505 197 231 (region północno-zachodni)

Łukasz Kulik: 0503 094 490 (region północno-wschodni)

Anna Reszeć: 0505 197 225 (region środkowo-północny)

Paulina Duda: 0510 280 662 (Warszawa)

Paweł Szczerbiński: 0512 237 151 (region środkowo-południowy)

Maciej Zbąski: 0505 197 229 (region południowo-zachodni)

Przemysław Czarny: 0505 197 227 (region południowo-wschodni)

Standardowe soczewki

Orma Trio Clean

















Mega Optics – Zuzana Kozłowska
Bezpośredni Importer soczewek firmy OMEGA OPTIX

01-472 Warszawa, ul. Spychowska 47
tel. (22) 666 93 37, tel./fax (22) 252 18 28, tel. kom. 0 514 918 761 

e-mail: mega-optics@wp.pl

20 rodzajów progresów w atrakcyjnych cenach 
(już od 42 zł/szt.), m.in.:

– Image (Younger) Drivewear
– Pro Omega Short index 1,6
– Pro Omega Short Transition
– FreeForm (design Seiko)

Warstwy Blue Blocker w czterech kolorach 
w zależności od schorzenia lub przeznaczenia 
(retinopatia, glaukoma, afakia, atrofi a nerwu 
wzrokowego, itd.).
Barwienie soczewek wysokoindeksowych (1,74).
Warstwy lustrzane w 4 kolorach. 

OPRAWIANIE SOCZEWEK 
RECEPTUROWYCH GRATIS

OFERTA, KTÓRĄ WARTO 
MIEĆ NA OKU!

PRZYPOMINAMY O TRWAJĄCEJ PROMOCJI:
WEEKEND W PRADZE Z MEGA OPTICS
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
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Dream Works Animation jedna z najważniejszych 
wytwórni filmowych w Hollywood, która wyprodu-
kowała takie hity jak Shrek czy Kung-Fu Panda, po-
dała do powszechnej wiadomości informację o nawią-
zaniu współpracy z firmami Luxottica oraz Oakley. 
Jej celem ma być opracowanie soczewek do okularów 
przeciwsłonecznych, które będą służyły również jako 
okulary 3D. Decyzja o współpracy związana jest z pa-
nującą obecnie wśród wytwórni filmowych tendencją 
do produkowania cyfrowych filmów 3D HD.

Przemawiając podczas pierwszej w historii transmisji 
3D ze swojego gabinetu w Hollywood do uczestników 
Międzynarodowego Zjazdu Mediów Radiowo-Tele-
wizyjnych w Amsterdamie, dyrektor naczelny Dream 
Works Jeffrey Katzenberg poinformował 1000 przed-
stawicieli przemysłu filmowego, że produkcja tych 
innowacyjnych okularów jest już na bardzo zaawan-
sowanym poziomie.

Luxottica i Oakley już wkrótce wprowadzą na rynek 
okulary, które na zewnątrz spełniają rolę okularów 
przeciwsłonecznych, a w salach kinowych zamieniają 
się w okulary 3D. „Ludzie będą chcieli mieć swoje 
własne okulary 3D, gdyż zapanuje taka moda. To tyl-
ko jedna z wielu zmian, które nas czekają.”

Glassy Charm to długi łańcuszek z 18-karatowego 
złota przyozdobiony półszlachetnymi kamieniami       
i elementami z masy perłowej, na których zgodnie 
z życzeniem klienta można umieścić jego ulubione 
obrazki, logo, romantyczne czułe słówka czy słowa 
ulubionej piosenki. Ozdobę tę przypina się do zausz-
ników. Trendsetterzy już zgodnie stwierdzili, że po-
winna być ona noszona na lewym zauszniku. 

Biżuteria okularowa to ostatni wynalazek Robery Ta-
jani, mediolańskiej projektantki biżuterii wykonywa-
nej ręcznie. 

Glassy Charm miał swój debiut w trakcie tegoroczne-
go Tygodnia Mody w Mediolanie. 

Po raz kolejny już Grupa Safilo wzięła czynny udział 
w organizacji wydarzenia sportowego „Corri per la 
Vita”. W trakcie szóstej edycji biegu zbierano fun-
dusze na walkę z rakiem piersi oraz stowarzyszenia 
i kliniki zajmujące się tego rodzaju działalnością, jak 
na przykład Centrum Rehabilitacji Onkologicznej we 
Florencji czy Odział Raka Piersi w szpitalu w Careg-
gi. 
 
Dwie różnego rodzaju atrakcje sportowe miały miej-
sce 28 września we Florencji. Pierwszą z nich był  bieg 
na trasie o długości 10,5 km, a drugą 5 km spacer 
po ulicach miasta i wspólne odkrywanie jego najpięk-
niejszych zakątków. 

Specjalnie na tę okazję Safilo przygotowało 400 par 
okularów sportowych Carrera oraz Smith - marek 
należących to tego optycznego giganta, którymi ob-
darowani zostali uczestnicy biegu. Grupa Safilo już 
od kilku lat angażuje się w imprezy dobroczynne, któ-
rych celem jest pozyskanie środków dla instytutów 
badawczych oraz wszystkich organizacji, które wspie-
rają osoby chore na raka. Jedną z takich imprez jest 
właśnie „Corri per la Vita”, która w ciągu swych pię-
ciu edycji przyciągnęła 42 tysiące uczestników oraz 
przyniosła dochód w wysokości miliona euro.

Rodenstock wystartował w Wielkiej Brytanii z ogól-
nokrajową kampanią reklamową, mającą na celu za-
prezentowanie zalet soczewek progresywnych. Kam-
pania prowadzona jest na łamach prasy.

Przez cały okres jesienny Rodenstock będzie się starał 
promować własnych dystrybutorów i zachęcić do ku-
powania produktów firmy, oferując soczewki dosto-
sowane do indywidualnych potrzeb klienta w cenie 
detalicznej 75 funtów za parę. 

Debbie Bathgate kierownik handlowy ds. dystrybucji 
soczewek Rodenstock w Wielkiej Brytanii wyjaśniła, 
że czas w którym przeprowadzana jest kampania nie 
został wybrany przypadkowo. - Zaplanowanie kampa-
nii na wrzesień, październik i listopad miało na celu 

       Okulary  słoneczne  3D

       Glassy  Charm  pierwsza  biżuteria 
      okularowa  przyszłego  sezonu.

       Rodenstock  jesienna  kampania

       Safilo  wspiera  Bieg  po  Życie
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zwiększenie popytu na produkty firmy w związku ze 
stopniowym pogarszaniem się jakości widzenia poten-
cjalnych klientów ze względu na fakt, że dni stają się 
coraz krótsze i coraz mniej jest naturalnego światła.

Debbie Bathgate dodała że -Jest to czas, kiedy ludzie 
uświadamiają sobie, że ich wzrok nie jest wystarczająco 
dobry, by mogli czytać, a zwłaszcza prowadzić samo-
chód.

23 sierpnia tego roku w Nowym Jorku uroczyście 
ogłoszono, że w najnowszym filmie o przygodach Ja-
mesa Bonda – 007 Quantum of Solace – za gardero-
bę głównego bohatera odpowiedzialna będzie marka 
TOM FORD. Uroczystą premierę najnowszego Bon-
da, w którym w rolę słynnego agenta wywiadu 007 
ponownie wcieli się Daniel Craig, wyprodukowanego 
przez Michaela G. Wilsona i Barbarę Broccoli i wy-
reżyserowanego przez Marca Forstera, zapowiedziano 
na listopad 2008.

Przedstawiciele marki TOM FORD współpracowali 
przy powstawaniu filmu z twórcą kostiumów, Louise 
Frogley, by Bond mógł nosić perfekcyjnie skrojone na 
miarę ubrania, w tym stroje wieczorowe, garnitury, 
krawaty, codzienne koszule i swetry oraz dodatki. Na-
turalnie w garderobie głównego bohatera nie mogło 
zabraknąć również eleganckich okularów. 
 
Marka TOM FORD MENSWEAR szyje we Wło-
szech ubrania na miarę, które charakteryzują się 
doskonałym krojem, luksusowymi materiałami oraz 
wykańczanymi ręcznie dodatkami. Również we Wło-
szech powstają wytwarzane ręcznie okulary słoneczne 
TOM FORD. 

Prezes i dyrektor generalny firmy stwierdził: - Jestem 
niezwykle szczęśliwy, że mam okazję ubierać Daniela 
Craiga, który po raz kolejny wcieli się w postać najsłyn-
niejszego agenta wywiadu. To dla mnie prawdziwy za-
szczyt, a poza tym nie ma chyba na świecie projektanta, 
który by nie marzył o tym, by Bond nosił jego ciuchy.  

Marka TOM FORD powstała w 2005 roku. W kwiet-
niu 2005 podpisała kontrakt kosmetyczny z Estee 
Lauder, a następnie jako samodzielna marka wypro-
dukowała swoje pierwsze perfumy dla kobiet Tom 
Ford Black Orchid oraz 12 innych zapachów unisex. 
We wrześniu 2007 TOM FORD zadebiutowała zapa-
chem dla mężczyzn Tom Ford For Men. W 2005 roku 
marka dołączyła do Marcolin Group, światowego li-
dera przemysłu optycznego, i rozpoczęła produkcję     
i dystrybucję oprawek oraz okularów słonecznych. 

Mimo okresu wakacyjnego firma DAPP Ecoservice 
pracowała nad kolejnymi udoskonaleniami dla swo-
ich klientów. Oprócz ciągłego rozwoju programu do 
obsługi salonów optycznych DAPP Optic, przygo-
towano nowe udogodnienie dla właścicieli licencji. 

Na nowej stronie internetowej www.dapp.pl pod 
koniec sierpnia pojawił się panel klienta. Po zalogo-
waniu klient ma dostęp do danych swojego zakładu 
i licencji. Znajdują się tam również informacje o naj-
nowszej, dostępnej wersji, wraz z jej opisem i linkami 
do pobrania. Klient może śledzić okres przysługującej 
mu aktualizacji programu oraz przedłużyć go o na-
stępne pół roku, dodatkowo może zamówić kod akty-
wacyjny dla nowej wersji programu.
                                     Informacja własna DAPP Ecoservice

Można zauważyć wyraźną zmianę w strategii komu-
nikacyjnej znanej marki Police, będącej własnością 
De Rigo Vision. Police postanowiła odstąpić od kam-
panii polegających na wykorzystaniu międzynarodo-
wych gwiazd świata filmu i sportu, takich jak Bruce 
Willis, George Clooney, David Beckham czy Antonio 
Banderas i skoncentrować się na ukazywaniu odwagi  
i wyjątkowości młodych gwiazd świata codziennego.

Police to marka, która w świecie optycznym wyraźnie 
zaznaczyła swoją obecność poprzez kolekcje okularów 
przeciwsłonecznych dla kobiet i mężczyzn, a także li-
nię produktów przeznaczonych dla dzieci, która zosta-
nie wprowadzona na rynek dopiero w 2009. Oprócz 
okularów, Police ma w swojej ofercie cały wachlarz  
produktów takich jak zegarki, biżuterię, artykuły ze 
skóry oraz perfumy. 

Nowa kampania oparta będzie na zasadzie „cool hun-
ting”, czyli wytropieniu zwykłych ludzi, którzy są 
cool. Stają się oni „younique” („wyjątkowi na własny 
sposób” - to gra słów - połączenie w jedną całość słowa 
„you” - „ty” oraz „unique” - „wyjątkowy”) ze wzglę-
du na swoją osobowość, pasje życiowe, wykonywany 
zawód i niezwykle oryginalne wyczucie stylu. Na 
przykład zwykła dziewczyna czy chłopak może stać 
się trendsetterem, ponieważ pracuje jako dentysta dla 
rekinów, niania dla słoni czy jako tester szamponów. 
Kampania została wyprodukowana przez agencję re-
klamową z Mediolanu 1861 United. Zdjęcia mode-
lom, mającym na sobie okulary przeciwsłoneczne oraz 
inne modne akcesoria Police, wykonano w sytuacjach 
z życia codziennego w miejskich plenerach Nowego 
Jorku.

opracowanie: INTEROPTYKA

      TOM FORD  ubierze  Jamesa  Bonda 

       Police - cool  hunting 

     Panel  klienta  systemu  DAPP  OPTIC
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Optical Vision
ul. Broniewskiego 85
01-876 Warszawa
T 0 22 633 21 33
F 0 22 633 88 22
M 0 504 108 222
Serwis 0 601 234 235
e-mail: biuro@opticalvision.pl
www.opticalvision.pl
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Chusteczka TORAYSEE

czyści perfekcyjnie

Rewolucyjna chusteczka japońskiej firmy 
Toray Industries Inc. do czyszczenia
powierzchni soczewek

Niezwykle skuteczna – usuwa pył, kurz, 
tłuste zanieczyszczenia

Delikatna – czyści bez zarysowań 

Trwała – można ją prać i prasować 
bez utraty właściwości użytkowych

Dystrybutor w Polsce: Optimum Distribution Sp. z o.o., 
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 21

Infolinia: 0 800 120 180

Więcej szczegółów na stronie www.toraysee.pl

MADE IN JAPAN
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 32-400 Myślenice, ul. Dąbrowskiego 65b 
tel./fax. (012)274-44-13, GSM: 693-273-594

e-mail: optical@o2.pl
     

OFERTA PROMOCYJNA

NOWOŚĆ !!!  
Zawiera system regenerujący TearGlyde*

   Opti-Free Replenish (300 ml + 60 ml)

 

      Renu Multiplus (360 ml + 120 ml) 

      Complete MPS (360 ml + 2x60 ml) 

1.56 CR AR fotochrom szary/brązowy 

  

 Opti-Free Express  (2x355 ml + 60 ml) 

     Solo Care Aqua (2x360 ml + 60 ml)

Pure Vision + Krople Artelac Uno 

1.67 CR AR Hammer

Podane ceny są cenami netto.
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
* TearGlyde pomaga w utrzymaniu nawilżenia powierzchni soczewki przez cały dzień.
* TearGlyde współdziała z naturalnymi składnikami ludzkiego filmu łzowego i umożliwia połączenie filmu łzowego z powierzchnią soczewki.

24,00

27,00

69,00

31,00

55,00

25,00
50,00

46,00
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>APS-6000
Perymetr 
automatyczny

>TW-1510A
Unit okulistyczny

TW-1510A Unit okulistyczny
41-200 Sosnowiec, ul. B dzi ska 12
tel. 032 785 59 60, tel./fax 032 291 57 65
e-mail: biuro@inpolvision.pl

>wyposa enie
gabinetów okulistycznych 
i zak adów optycznych

>serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny

>nowe ni sze ceny
zadzwo , zapytaj

>pe na oferta sprz tu
na naszej stronie
www.inpolvision.pl

























ul. Mangalia 4
02-758 Warszawa

Biuro Warszawa

tel.: (022) 858 78 19-20
fax: (022) 642 15 87

telefon, fax Warszawa

www.zeiss.pl
optyka@zeiss.pl

internet

GT2 3D

Nowe soczewki progresywne stworzone 

do naturalnego widzenia przestrzennego.

Wizja sta a si  rzeczywisto ci .

Od 15 pa dziernika do 15 listopada do ka dej pary soczewek progresywnych GT2 3D p yn i ciereczka do okularów gratis!

We make it visible.
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Na początku lat 80-tych mała firma rozpoczęła sprzedaż 
okularów przeciwsłonecznych na przepięknych plażach 
Maui na Hawajach. Była to trafna decyzja biorąc pod 
uwagę słoneczny klimat wyspy.
Szybko jendak zorientowano się, że okulary te 
– podobnie jak każde inne oferowane na  rynku- 
nie zapewniały oczom odpowiedniej ochrony 
przed rażacym blaskiem słońca i szkodliwym 
promieniowaniem ultrafioletowym. Firma rozpoczęła 
pracę nad nową technologią, która w niedługim czasie 
zrewolucjonizowała rynek okularów przeciwsłonecznych. 
Tak powstała fima Maui Jim®.
Glównym wyzwaniem dla firmy stało się opracowanie  
technologii produkcji soczewek, które zapewniałyby 
pełną ochronę przed szkodliwym  promieniowaniem 
i jednocześnie dały możliwość wyrazistego widzenia 
kolorów. Po wielu latach badań firma osiągnęła swój 
cel. Opracowano nową technologię produkcji soczewek 
nie mającej sobie równych - PolarizedPlus. Soczewki 
wykonane przy zastosowaniu tej technologii posiadają 
unikalne właściwości. Laserowo wygrawerowane logo 
firmy Maui Jim jest potwierdzeniem  autentyczności 
soczewek. 
Technologia PolarizedPlus jest tak wyjątkowa, że została 
wyróżniona i jako jedyna może się cieszyć przyznanym 
amerykańskim patentem #4,838,673. Żadna inna firma 
zajmująca się produkcją okularów przeciwsłonecznych 
nie może kopiować unikatowych właściwości soczewek. 
Dziś można zakupić okulary Maui Jim nie tylko 
na słonecznej wyspie Maui. Firma rozwinęła sieć 
dystrybucyjną i jej produkty dostępne są już prawie na 
całym świecie. 
W 2004 roku firma wprowadziła w życie technologię 
nowej generacji o nazwie PolarizedPlus2. Jest to jak 
dotąd najbardziej zaawansowana technologia produkcji 
mineralnych soczewek polaryzacyjnych. Polega na 
zastosowaniu filtrów chroniących przed szkodliwym 
promieniowaniem jak również na wykorzystaniu podczas 
procesu produkcyjnego trzech pierwiastków, dzięki 
którym zwiększa się jakość postrzegania kolorów. Do 
pierwiastków tych należą prazeodyzm, erb oraz neodym. 

W styczniu 2006 roku firma wprowadziła nowy materiał 
organiczny do produkcji soczewek. Soczewki Maui 
Evolution łączą w sobie właściwości typowe dla cieńkiej 
soczewki mineralnej i lekkość soczewki poliwęglanowej. 
To innowacyjne odkrycie daje konsumentowi większe 
możliwości prowadzenia aktywnego trybu życia.
Prace nad udoskonaleniem soczewek trwały dwa 
lata. Dodatkowo zastosowano nowy rodzaj powłoki 
utwardzającej o nazwie Maui Jim CLEARSHELL co 
znacznie zwiększyło ich odporność na zarysowania. 
Obecnie firma Maui Jim, Inc. posiada nowoczesne i w 
pełni zautomatyzowane labolatorium znajdujące się w 
Peorii w Stanach Zjednoczonych. 
Labolatorium wyposażone zostało w w najnowszej 
generacji urządzenia co umożliwia przeprowadzenie 
najbardziej zaawansowanej technologicznie produkcji 
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Hoyalux iD LifeStyle – stworzone w celu przybli˝enia 

zaawansowanej technologii Hoyalux iD szerszemu gronu 

klientów. Soczewki Hoyalux iD LifeStyle zapewniajà 

komfortowe widzenie peryferyjne i niezwykle naturalnà 

progresj´, a przy tym sà ∏atwe do zamawiania.

Konstrukcja przedniej powierzchni soczewek Hoyalux iD

LifeStyle jest dopasowana do naturalnej rotacji ga∏ki ocznej 

i posiada pionowy komponent progresywny o sta∏ej wartoÊci

addycji +3 D, który jest kompensowany na tylnej powierzchni 

w celu uzyskania ca∏kowitej wymaganej addycji.

Rodzina najnowoczeÊniejszych      
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