
EKSTREMALNIE TESTOWANE

NIE WSZYSTKIE POWŁOKI ANTYREFLEKSYJNE SĄ TAKIE SAME. POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA SUPER HI-VISION JEST 
WYJĄTKOWO ODPORNA NA ZARYSOWANIA. NIE MUSISZ SPRAWDZAĆ JEJ WYTRZYMAŁOŚCI – ZROBILIŚMY TO ZA CIEBIE, 
NIE COFAJĄC SIĘ PRZED NICZYM. POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA SUPER HI-VISION ZAPEWNIA PERFEKCYJNĄ OCHRONĘ, 
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NOWOŚĆ

CYFROWE SYSTEMY 3D ESSILOR KAPPA

Wybierz właściwy dla Siebie

ZAPYTAJ O NOWE CENY NA 2009 ROK

Modułowy zakres produktów dostępny

w 4 oddzielnych zestawach

Tańsza oferta dla modułu z wierceniem

Wybór funkcji bez kompromisu dla jakości

Odpowiedź dla Twojego profilu pracy i wymagań

Zmiana kształtu Indywidualny profil rowka
Indywidualne załamanie
krawędzi
Optymalizacja czasu
obróbki

Automatyczne centrowanie
Pamięć 600 prac
Wstępne ustalenie położenia
otworów

Wiercenie ze zmiennym
kątem do powierzchni
soczewki
Baza kształtów
i parametrów wiercenia

Szlifowanie do małych opraw

Centrowanie bez paralaksy
Wysoka precyzja skanowania

Połączenie skanocentroskopu Kappa c.t.
oraz automatu szlifierskiego Kappa

Połączenie skanocentroskopu Kappa
oraz automatu szlifierskiego Kappa c.t.D

Możliwość automatycznego centrowania Możliwość wiercenia ze zmiennym kątem

Szczegółowych informacji udzielają przedstawiciele handlowi:

Paweł Wrocławski: 0 505 197 224 (region północno-wschodni)

Albert Niechciał: 0 505 197 226 (region południowo-wschodni)

Krzysztof Tylka: 0 505 197 228 (region południowo-zachodni)

POLAND OPTICAL Sp. z  o.o.
43-400 Cieszyn, ul. Michejdy 18 
tel. 033 851 36 30, tel. 033 852 10 16, fax: 033 851 36 31 
e-mail: biuro@po.pl, infolinia 0 800 488 428

Przedstawiciele handlowi: 
Wiarosław Wajdzik, tel. 0 509 366 930  

Warszawa - Piotr Tabor,  tel. 0 506 128 363 
Poznań - Dariusz Rospara, tel. 0 506 128 383

ZŁOTY MEDAL
MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH

NAJLEPSZY WYBÓRDOSKONAŁE ROZWIĄZANIA 
dla współczesnej mody okularowej

Lex  1000 Lex  1000
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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      

oko hoya2  7/23/08  2:45 PM  Page 1
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       okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego

         Roku, pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową

         współpracę, oraz złożyć Naszym Klientom, Przyjaciołom

         i Sympatykom moc gorących życzeń, zdrowia, szczęścia

         i wszelkiej pomyślności. 
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Europejskie Stowarzyszenie Okularów Przeciwsło-
necznych (European Sunglass Association), które zaj-
muje się badaniem skutków promieniowania ultrafio-
letowego na ludzkie oko zamierza przedstawić wyniki 
swoich badań w Brukseli, żeby uzyskać dofinansowa-
nie z europejskich funduszy na rozwój badań. Prezes 
ESA Rod Lane powiedział członkom Stowarzysze-
nia na Europejskiej Konferencji na temat Okularów 
Przeciwsłonecznych, która odbyła się w listopadzie 
w Treviso, że dzięki badaniom można by ustalić ja-
kie sumy pieniędzy kraje europejskie przeznaczają na 
leczenie chorób powstałych w wyniku negatywnych 
skutków promieniowania słonecznego. Celem prze-
prowadzenia takich badań byłoby skłonienie krajów 
europejskich do przeznaczania większych środków fi-
nansowych na programy promujące używanie okula-
rów przeciwsłonecznych. Podczas wspomnianej kon-
ferencji jeden z członków Stowarzyszenia European 
Sunglass Association John Bowis opowiedział zebra-
nemu audytorium o swojej pracy w strukturach Unii 
Europejskiej, o zakresie działania oraz oferowanego 
wsparcia oraz o potrzebie lobbowania. Podkreślił, jak 
bardzo istotne jest, by uświadomić przedstawicielom 
branży zajmującej się produkcją oraz dystrybucją oku-
larów przeciwsłonecznych, że ich praca nie jest zwią-
zana jedynie z modą, ale przede wszystkim z dbaniem                         
o wzrok użytkowników okularów.

Firma Johnson & Johnson Vision Care uruchomiła 
nowy serwis internetowy na terenie Wielkiej Bryta-
nii oraz Irlandii przeznaczony dla osób noszących 
soczewki kontaktowe, którego zadaniem ma być 
przypominanie takim osobom kiedy muszą wymienić 
soczewki, zakupić nową parę, czy umówić się na ba-
danie wzroku.

Acuminder, bo tak nazywa się nowo uruchomiony 
serwis, działa już w USA oraz we Francji „z wielkim 
powodzeniem”, jak twierdzi rzeczniczka prasowa 
Johnson & Johnson Vision Care. Dodaje ona również, 
że „Nowy serwis internetowy skierowany jest do osób, 
które są w ciągłym ruchu, i które mogłyby zapomnieć 
o terminie wymiany soczewek. Dzięki Acuminder 

będą one mogły lepiej chronić się przed chorobami 
oczu oraz należycie dbać o wzrok”.

Chris Dimmack, dyrektor marketingowy J&J UK po-
wiedział, że „misją firmy Johnson & Johnson Vision 
Care jest podnoszenie świadomości konsumentów 
w zakresie badania wzroku oraz należytego dbania 
o wzrok. Uruchamiany przez nas serwis ma pomóc 
optykom i okulistom zachęcić pacjentów do więk-
szego zaangażowania się w dbanie o własny wzrok 
oraz do częstszego odwiedzania ich gabinetów w celu 
sprawdzenia wzroku oraz kontrolowania recept na so-
czewki kontaktowe.”

Pierwsze indywidualne soczewki progresywne dla 
osób z dużą korekcją minusową. 

Rodenstock rozszerzył swoją gamę soczewek progre-
sywnych dla osób z krótkowzrocznością. Teraz nawet 
osoby z bardzo dużą korekcją minusową mogą korzy-
stać z progresywnych soczewek indywidualnych Im-
pression ® Myop, które zostały im udostępnione po 
raz pierwszy. Impression Myop® został opracowany 
zgodnie z niepowtarzalną „Filozofią projektowania 
Rodenstock”, która opiera się na „Zasadzie unikalne-
go dostosowania do potrzeb widzenia”. 

Produkt zaprojektowany i stworzony w Rodenstock, 
przeznaczony jest dla zaspokojenia potrzeb dobrego 
widzenia dla osób z krótkowzrocznością i obejmu-
je wysoki zakres korekcji minusowych od -4,25 do 
-17,00 dioptrii z dostępnym cylindrem do 6,00 diop-
trii i dodatkiem do bliży do 3,00 dioptrii.

Impression ® Myop spełnia wszystkie wizualne wyma-
gania użytkownika i tu, dzięki optymalizacji Roden-
stock daje znacznie większe korzyści w porównaniu 
do konwencjonalnych soczewek progresywnych.
 
Upośledzenie widzenia w wysokim zakresie minu-
sowym jest korygowane w sposób optymalny, bio-
rąc pod uwagę faktyczne ustawienia okularów przed 
okiem (odległość soczewki od rogówki oka CVD, kąt 
wzajemnego nachylenia tarcz oprawy FFA, kąt pan-
toskopowy PT oraz rozstaw źrenic). Osoby noszące 
okulary z dużą korekcją minusową mają gwarancję 
dobrej jakości widzenia przy wszystkich kombina- 

       Program  promocji  okularów  przeciw- 
       słonecznych

       Serwis  internetowy  dla  użytkowni- 
     ków  soczewek  kontaktowych

       Rodenstock  Impression ® Myop 
      i Impression ® XS Myop 
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cjach mocy. Możliwość zaproponowania długiej lub 
krótkiej strefy progresji daje swobodę w wyborze 
opraw okularowych, co było do tej pory niemożliwe. 
Okulary są estetyczne i dają komfort noszenia, po-
nieważ soczewki są indywidualnie dostosowane dla 
osoby noszącej okulary oraz dopasowane do wybra-
nych opraw. 

Wysoki współczynnik załamania światła w materia-
le Perfalit 1,67 przy soczewkach Impression ® Myop, 
umożliwia wykonanie lekkich i estetycznie cienkich 
soczewek w tak wysokich mocach. Soczewki są około 
40% lżejsze niż Progressive PureLife ® Rodalent 1.80, 
co daje poczucie wyraźnej lekkości i bardzo estetycz-
ny wygląd noszonych okularów. Soczewki zapewniają 
bardzo dobre i zgodne widzenie obuoczne.

Od nowego roku pojawią się na polskim rynku pro-
dukty hiszpańskiej Firmy Avizor, która od lat 70-tych 
zajmuje się produkcją soczewek kontaktowych i pre-
paratów przeznaczonych do ich pielęgnacji.

Produkty Firmy Avizor są dostępne w ponad 40 kra-
jach. Grupa farmaceutów, biologów i inżynierów cały 
czas stara się o odpowiednią kompozycję składników, 
nie zaniedbując przy tym niezwykle ważnego aspektu 
ochrony środowiska. Firma Avizor stara się nieprze-
rwanie zaspokoić potrzeby swoich klientów, na co 
pozwala szeroka paleta produktów. 

Na polskim rynku pojawią się płyn wielofunkcyjny 
do wszystkich miękkich soczewek kontaktowych All 
Clean Soft, płyn do miękkich i twardych soczewek 
kontaktowych z nadtlenkiem wodoru Ever Clean, 
płyn wielofunkcyjny dla wyjątkowo wrażliwych oczu 
Unica Sensitive, krople nawilżające i czyszczące so-
czewki podczas noszenia Avizor Cleaning Drops oraz 
intensywnie nawilżające krople z hialuronianem sodu 
Avizor Moisture Drops, które dostępne będą również 
w postaci ampułek bez konserwantów.

Całkowitą nowością na polskim rynku będzie nato-
miast płyn do wszystkich miękkich soczewek kon-
taktowych w postaci ampułek (15 ampułek x 10 ml) 
do jednorazowego użytku. Produkt ten jest wyjątko-
wo praktyczny, idealny w czasie podróży, mieści się          
w każdej kieszeni, doskonale dopasowany do nowo-
czesnego trybu życia wielu użytkowników soczewek 
kontaktowych. Zawiera minimalną ilość środka kon-
serwującego, który służy tylko do dezynfekcji!

opracowanie: INTEROPTYKA

      AVIZOR  na  polskim  rynku 

       Legendarne  okulary  Jacqueline 
      Kennedy  Onassis 

     Panel  klienta  systemu  DAPP  OPTIC

         Informacja własna DAPP Ecoservice

Firma DAPP Ecoservice producent systemu DAPP 
Optic, poszerza zakres obsługi optyków o tworzenie 
profesjonalnych stron internetowych. W dobie po-
wszechnej informatyzacji, mediów elektronicznych, 
posiadanie własnej strony www, staje się konieczno-
ścią. Jakość tej strony świadczy o firmie i jest często 
pierwszym kryterium oceny zakładu optycznego przez 
potencjalnych kontrahentów. Dla swoich obecnych 
klientów i dla klientów zainteresowanych zakupem 
systemu DAPP Optic, f irma Ecoservice przygotowała 
interesujące upusty cenowe na wykonanie nowocze-
snej strony internetowej. Szczegóły na ten temat moż-
na znaleźć na stronie:

           

L’Amy America, producent i dystrybutor okularów 
przeciwsłonecznych oraz oprawek do okularów ko-
rekcyjnych we współpracy z Nina Ricci Paris planu-
ją ponownie wprowadzić na rynek sławne okulary 
przeciwsłoneczne Nina Ricci, które nosiła Jacqueline 
Kennedy Onassis. Firma zamierza wykorzystać słynne 
zdjęcie Jacqueline Onassis w tych okularach. Zdjęcie 
zostało zrobione 30 stycznia 1978 roku podczas Tur-
nieju Tenisa Pro Cebrity im.Roberta F. Kennediego. 
Pani Onassis często pojawiała się publicznie w oku-
larach przeciwsłonecznych Nina Ricci. Stały się one 
nieodzownym elementem jej niezapomnianego stylu. 

Żeby zachować ducha oryginalnego modelu NR3203, 
wypuszczonego na rynek przez Nina Ricci pod koniec 
lat siedemdziesiątych, nowe okulary zostaną zapro-
jektowane i wyprodukowane we Francji. Miłośnicy 
stylu reprezentowanego przez Jackie będą mogli kupić 
sławne okulary w nowej wersji w marcu 2009. 

Jak wyznał prezes L’Amy America Stephen Rappoport 
„To naprawdę ekscytujące, że na sezon wiosenny 2009 
możemy zaproponować naszym klientom autentycz-
ny model „Jackie”. Zarówno oni jak i dziennikarze 
bardzo żywo zareagowali na nasze wspólne przedsię-
wzięcie. Legendarny styl Jacqueline Kennedy Onassis 
został odtworzony w każdym  szczególe”.

Informacja własna RODENSTOCK 

Informacja własna AMO 
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Naturalnie łatwe widzenie

SEIKO EMBLEM

• soczewka progresywna z wewnętrzną progresją
zaprojektowana w oparciu o technologię indywidualnych
soczewek progresywnych SEIKO NEO

• poszerzone pole widzenia w porównaniu
z konwencjonalnymi soczewkami z wewnętrzną progresją

• zoptymalizowane strefy bliży i pośrednie

• naturalne i komfortowe widzenie

• bardzo łatwa adaptacja

• idealne dla wysokich addycji i mocy cylindrycznych

• cieńsza, lżejsza i bardziej płaska soczewka progresywna

• optymalizowany inset

• dostępne w indeksie 1.60, 1.67 i 1.74

PROMOCJA! Do każdej pary soczewek EMBLEM
otrzymujesz budzik SEIKO o wartości 300 zł.

Promocja ważna do 15.01.2009 lub do wyczerpania zapasów.

Seiko Reklama Emblem 26.11.2008 26-11-08 15:31  Page 1
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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 .

Do ko ca roku do ka dej pary soczewek progresywnych GT2 3D p yn i ciereczka do okularów gratis!

We make it visible.

Do ko ca roku

25%
rabatu
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Super
OptykSuperOptyk

Najlepszy program w Polsce!
Najważniejsze funkcje programu SuperOptyk:
t zlecenia i sprzedaż,
t zamówienia opraw i soczewek,
t rozliczenia płatności z dostawcami,
t recepcja i gabinet okulistyczny,
t elektroniczny katalog soczewek,
t magazyny opraw i soczewek (kody kreskowe),
t dostawy, zwroty, przeniesienia, reklamacje,
t błyskawiczna inwentaryzacja towarów, 
t moduł Internetowy.

Jedyny program na rynku z opcją SMS:
powiadomienia klientów za pomocą SMS 
o gotowych okularach, wizycie u okulisty,
badaniu kontrolnym, wymianie soczewek, itp.
oraz akcje marketingowe SMS, które
umożliwiają błyskawiczne wysłanie informacji 
do wybranej grupy klientów
(życzenia świąteczne, akcje promocyjne, itp.)

W pełni automatyczne i darmowe aktualizacje.

Dogodne formy płatności.

Serwis dostępny 24/7.

www.superoptyk.pl

super jakość . super cena . super możliwości



Pierwsza soczewka 
progresywna,

która dostosowuje się
do anatomii oka.

Produkt nagrodzony
Złotym Medalem 

Międzynarodowych 
Targów Poznańskich 2008

JZO_reklama_Anateo_OKO.indd   1 24-11-08   14:23:20
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MEGA-OPTIC�PRZEMYSŁAW�WINTER
43-430�PIERŚCIEC�ul.Kowalska�5�tel/fax�33�8577647�,�500072242
e-mail�megaoptic@megaoptic.pl

www.megaoptic.pl
PROJEKTOWANIE��WYKONAWSTWO��MEBLI
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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
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Optical Vision - wyłączny dystrybutor urządzeń �rmy HUVITZ w Polsce
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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Firma Maui Jim, lider w sprzedaży wysokiej klasy 
polaryzacyjnych okularów przeciwsłonecynych, już 
dzisiaj oferuje swoim klientom możliwość zamawiania 
korekcyjnych okularów, zgodnych z receptą pacjenta.

Uprawiacie sport? Jeździcie samochodem? Spędzacie 
aktywnie czas na dworze? Czy po prostu potrzebujecie 
najlepszej ochrony przed oślepjającym słońcem?

Teraz także ametropii mogą cieszyć się wspaniałymi 
okularami firmy Maui Jim  wyprodukowanymi zgodnie z 
ich receptą i indywidualnymi potrzebami.

Wszystkie przeciwsłoneczne okulary firmy Maui 
Jim, wykonane są w opatentowanej technologii,  
PolarizedPlus2. Nasze soczewki składają się z wielu 
warstw dzięki czemu znakomicie chronią oczy przed 
blaskiem słonecznym i dają pełen komfort widzenia.

Zamawiając korekcyjne soczewki klient może wybrać 
kolor dostosowany do jego potrzeb. Naturalny szary, 
dający największą redukcję światła. HCL brązowy, 
zapewniający przepiękne kolory. Maui Rose, oferujący 
największy kontrast widzenia.

Soczewki na życzenie klienta mogą być wykonane z 
trzech rodzjów materiału. Pocieniane soczewki szklane, 
o najlepszych parametrach optycznych idealnie nadają 
się do codziennego użytku. Wysoko indeksowe, 
organiczne soczewki Maui Evolution przeznaczone są 
dla osób prowadzących aktywny tryb życia. Natomiast 

soczewki poliwęglanowe są szczególnie polecane osobom 
uprawiającym sport.

Zależnie od modelu oprawy soczewki dostępne są w 
wersji jednoogniskowej lub progresywnej w szerokim 
zakresie produkcji. Jako nowość firma Maui Jim oferuje 
również dwuogniskowe okulary przeciwsłoneczne, 
Maui Readers.

Wiekszość okularów przeciwsłonecznych firmy Maui Jim 
może być wykonana w wersji korekcyjnej. Wyprofilowane 
o dużej krzywiźnie okulary sportowe, super lekkie okulary 
tytanowe,  klasyczne metalowe lub z tworzywa. Z tak 
szerokiej oferty modeli nawet najbardziej wymagający 
klient wybierze idealne okulary dla siebie.

Już dziś zostań autoryzowanym sprzedawcą Maui 
Jim i oferuj swoim klientom najlepsze okulary 
przeciwsłoneczne. W celu zapoznania się z całkowitą 
ofertą firmy Maui Jim, skontaktuj się z przedstawicielem 
w Polsce.

Maui Jim Germany GmbH
E-mail: sales.de@mauijim.com, www.mauijim.com  

tel.: +49 531 12175 19                         
fax: +49 531 1217515

Przedstawicielstwo w Polsce:
Radosław Cechniak: tel. 0510 111 982

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA 
NASZEGO STOISKA PODCZAS TARGÓW 

OPTI W MONACHIUM
HALA C1, NR 302-405

www.mauijim.com

Aloha!
KOREKCYJNE OKULARY PRZECIWSŁONECZNE FIRMY

MAUI JIM MAUI JIM® RX SUNWEAR

Single Vision & Progressive

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku pragniemy złożyć 
Naszym Klientom i Przyjaciołom serdeczne życzenia, dużo sukcesów, radości i uśmiechów!
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      Przewidywany koszt imprezy dla jednej osoby - 200 zł

 Cennik hotelu:

      - pokój jednoosobowy - 120 zł

      - pokój dwuosobowy   - 180 zł

Osoby zainteresowane uczestnictwem

w

BALU OPTYKÓ W

prosimy o zgłoszenia do Biura Cechu

tel./ fax. 22/635 78 67 od poniedziałku do piątku

w godz. 9:00-13:00, e-mail: cech.optyk@interia.pl,

Do wszystkich zgłoszonych uczestników prześlemy

oficjalne zaproszenia wraz z kartą rezerwacyjną.

* Starszy Cechu – Jerzy Wysocki tel. kom. 0-600 931 775

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Zapraszamy Państwa na niepowtarzalną imprezę 

BAL OPTYKÓW 2009, w dniu 21 lutego organizowany 

przez Cech Optyków w Warszawie dla optyków, firm 

optycznych i wszystkich  przyjaciół, znajomych oraz sym-

patyków środowiska optycznego.  Przewidzianych jest wiele 

atrakcji i niespodzianek. W atmosferę zabawy i doskonałego 

humoru wprowadzi Państwa występ aktorki Hanny 

Śleszyńskiej wraz z czteroosobowym zespołem. Do białego 

rana będziemy bawić się przy dźwiękach muzyki na żywo. 

Nie zabraknie również suto zastawionych stołów, pełnych 

wyśmienitych dań.  

 Oprócz szampańskiej zabawy i w wspaniałego staropol-

skiego jedzenia, proponujemy Państwu również możliwość 

uczestnictwa w loterii ofiarowanych przedmiotów w celu 

uzyskania środków, które przekażemy na cele charytaty-

wne. 

Bal odbędzie się  w  Klubie Galop w Zielonce przy 

ul. Poniatowskiego 46. Jest to centrum bankietowo-

gastronomiczne  posiadające doskonałą kuchnię, stylowo 

zaaranżowane wnętrza, ekskluzywne sale  i komfortową bazę 

hotelową, ochronę oraz parking strzeżony.

 Klub Galop słynie z wyjątkowej staropolskiej kuchni oraz  
   dań i wyrobów przygotowywanych według tradycyjnych receptur
   z czasów szlacheckich. 
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Zgłoszenia do 31.12.2008 r.
Liczba miejsc ograniczona
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POLAND OPTICAL Sp. z  o.o.
43-400 Cieszyn, ul. Michejdy 18 
tel. 033 851 36 30, tel. 033 852 10 16, fax: 033 851 36 31 
e-mail: biuro@po.pl, infolinia 0 800 488 428

Przedstawiciele handlowi: 
Wiarosław Wajdzik, tel. 0 509 366 930  

Warszawa - Piotr Tabor,  tel. 0 506 128 363 
Poznań - Dariusz Rospara, tel. 0 506 128 383

ZŁOTY MEDAL
MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH

NAJLEPSZY WYBÓRDOSKONAŁE ROZWIĄZANIA 
dla współczesnej mody okularowej

Lex  1000



NOWOŚĆ

CYFROWE SYSTEMY 3D ESSILOR KAPPA

Wybierz właściwy dla Siebie

ZAPYTAJ O NOWE CENY NA 2009 ROK

Modułowy zakres produktów dostępny

w 4 oddzielnych zestawach

Tańsza oferta dla modułu z wierceniem

Wybór funkcji bez kompromisu dla jakości

Odpowiedź dla Twojego profilu pracy i wymagań

Zmiana kształtu Indywidualny profil rowka
Indywidualne załamanie
krawędzi
Optymalizacja czasu
obróbki

Automatyczne centrowanie
Pamięć 600 prac
Wstępne ustalenie położenia
otworów

Wiercenie ze zmiennym
kątem do powierzchni
soczewki
Baza kształtów
i parametrów wiercenia

Szlifowanie do małych opraw

Centrowanie bez paralaksy
Wysoka precyzja skanowania

Połączenie skanocentroskopu Kappa c.t.
oraz automatu szlifierskiego Kappa

Połączenie skanocentroskopu Kappa
oraz automatu szlifierskiego Kappa c.t.D

Możliwość automatycznego centrowania Możliwość wiercenia ze zmiennym kątem

Szczegółowych informacji udzielają przedstawiciele handlowi:

Paweł Wrocławski: 0 505 197 224 (region północno-wschodni)

Albert Niechciał: 0 505 197 226 (region południowo-wschodni)

Krzysztof Tylka: 0 505 197 228 (region południowo-zachodni)

POLAND OPTICAL Sp. z  o.o.
43-400 Cieszyn, ul. Michejdy 18 
tel. 033 851 36 30, tel. 033 852 10 16, fax: 033 851 36 31 
e-mail: biuro@po.pl, infolinia 0 800 488 428

Przedstawiciele handlowi: 
Wiarosław Wajdzik, tel. 0 509 366 930  

Warszawa - Piotr Tabor,  tel. 0 506 128 363 
Poznań - Dariusz Rospara, tel. 0 506 128 383

ZŁOTY MEDAL
MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH

NAJLEPSZY WYBÓRDOSKONAŁE ROZWIĄZANIA 
dla współczesnej mody okularowej

Lex  1000 Lex  1000



EKSTREMALNIE TESTOWANE

NIE WSZYSTKIE POWŁOKI ANTYREFLEKSYJNE SĄ TAKIE SAME. POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA SUPER HI-VISION JEST 
WYJĄTKOWO ODPORNA NA ZARYSOWANIA. NIE MUSISZ SPRAWDZAĆ JEJ WYTRZYMAŁOŚCI – ZROBILIŚMY TO ZA CIEBIE, 
NIE COFAJĄC SIĘ PRZED NICZYM. POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA SUPER HI-VISION ZAPEWNIA PERFEKCYJNĄ OCHRONĘ, 

DZIĘKI KTÓREJ TWOI KLIENCI MOGĄ CIESZYĆ SIĘ NIESKOŃCZENIE KRYSTALICZNYM OBRAZEM.

SUPER ODPORNA NA ZARYSOWANIA POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA

LOCATION _ :/ SCRATCHTEST-CENTER #1 DATE _ :/ 28-10-2008 : TIME _ :/ 10:30am
4732819_248//3468:6782

STATUSRAPPORT.08WWW.HOYANET.PL

4732819_248//3468:6782

TESTED&APPROVED

SHV_OKO_Ekstremalnie Testowane.i1   1 2008-11-20   13:41:22
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