
TWARDE FAKTY
Nagroda iF material award 2010 
dla najtwardszej na świecie 
powłoki antyrefleksyjnej 
Hi-Vision LongLife 
firmy Hoya

Najwyższa odporność na zarysowania  
(twardość 15 w skali Bayera)
Znakomite właściwości antystatyczne
Wyjątkowe właściwości hydrofobowe i oleofobowe
Doskonała jakość widzenia
Łatwość czyszczenia
3 lata gwarancji
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NA ZWYKŁYCH SOCZEWKACH POJAWIA SIĘ 

5 PRZESZKÓD PRZEJRZYSTEGO WIDZENIA.

NIE MA ICH NA SOCZEWKACH CRIZAL.
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OSIĄGNIĘCIE NAJWYŻSZEGO POZIOMU JAKOŚCINOWA GAMA CRIZAL®

Doskonała
Zdolność odpychania wody

Dobra
Zdolność odpychania wody

Doskonała
Odporność na zarysowania

Dobra
Odporność na zabrudzenia

Doskonała
Skuteczność antyrefleksu

Doskonała
Odporność na zarysowania

Idealna
Zdolność odpychania 

kurzu

Doskonała
Odporność na zabrudzenia

Doskonała
Skuteczność antyrefleksu

Idealna
Odporność na zarysowania

Idealna
Zdolność odpychania 

kurzu

Idealna
Odporność na zabrudzenia

Idealna
Skuteczność antyrefleksu

Idealna
Zdolność odpychania 

wody

Nowy Udoskonalony Najnowocześniejszy

• Crizal eliminuje 5 przeszkód przejrzystego widzenia.

• Pierwsza gama soczewek na rynku, która oferuje
odporność na zabrudzenia na wszystkich produktach.

• Dzięki unikalnej zdolności odpychania wody, 
Crizal Forte jest najbardziej zaawansowaną powłoką
antyrefleksyjną na rynku.
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Wyłączny przedstawiciel, OPTOMAC Bochniak Maciej
ul. Zwycięstwa 12, 42-500 Będzin,

www.exess.net.pl
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Nowe Generacje

Nowe Ambicje

PARIS NORD VILLEPINTE 
23 26 WRZ . 2010

silmoparis.com



Tegoroczna edycja targów SILMO odbędzie 
się w dniach 23-26 września i już zapowiada 
się na donośne wydarzenie. Rozpocznie się 
od zmiany image salonu i nowego wyraziście 
brzmiącego sloganu: „nowe ambicje, nowe 
kontakty, nowe przestrzenie biznesu”. Or-
ganizatorzy podkreślają, że pomimo zmian 
zachowane zostaną wszystkie te elementy, 
które składają się na atrakcyjność tego wiel-
kiego międzynarodowego wydarzenia sekto-
ra optyki i oprawek okularowych.

„Nasza aktywna postawa dopinguje nas do 
czynienia zawsze wszystkiego co najlepsze 
dla branży” - wyjaśnia Guy Charlot, prezes 
targów SILMO - „co nie zawsze jest łatwe, 
nie zawsze właściwie rozumiane. Jakkol-
wiek, pozostajemy w przekonaniu, że stojąc 
przed wyzwaniami wywołanymi słabnącą 
gospodarką musimy na nie odpowiedzieć. 
Jesteśmy w okresie przejściowym i wydaje 
nam się, że sesja w roku 2010 będzie dobrą 
okazją, aby jeszcze poprawić targi, czyniąc je 
bardziej przyjaznymi i bardziej efektywnymi. 
To właśnie stało za naszą decyzją, aby prze-
nieść naszą imprezę do międzynarodowego 
centrum wystawowego Paris-Nord Villepinte, 
które usytuowane jest w pobliżu portu lot-
niczego Charles de Gaulle, stacji TGV CDG2 
(szybka kolej) i sieci głównych dróg między-
narodowych. Naszym życzeniem była też 
poprawa komfortu odwiedzających i wystaw-
ców: szczęśliwie możemy dać podmiotom 
zainteresowanym do dyspozycji obszerne                     
i nowoczesne hale wraz z bardziej sprawnym 
wyposażeniem najwyższej jakości.

Przykładamy ogromną wagę do zachowania 
wszystkich najważniejszych cech, jakimi od 
lat charakteryzują się organizowane przez nas 
targi, takich jak ciepłe przyjęcie odwiedza-
jących, skoncentrowanie się na zaprezento-
waniu głównych tendencji panujących wśród 
dostępnych na rynku produktów optycznych, 
przyjazna atmosfera oraz zapewnienie od-
wiedzającym komfortowych warunków. Jed-
nocześnie, pragniemy stworzyć nowe targi                                                               
z jednym jasno wyznaczonym celem by nie-
ustannie dążyć do bardziej efektywnego za-
spokajania potrzeb całego sektora.”

Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. PROMOSALONS

Nowe ambicje, nowe 
kontakty, nowe prze-
strzenie biznesu

SILMO 2010







News

Pomyśl o swoim wzroku

We wtorkowe popołudnie 25 maja na Times 
Square pojawiły się ni z tego ni z owego wielkie 
tańczące gałki oczne, przyciągając zaciekawio-
ne spojrzenia i wywołując uśmiech na twarzach 
turystów, jak i samych mieszkańców Nowego 
Jorku. 

Gałki oczne były częścią flash mobu, w którym 
udział wzięli kolorowo ubrani tancerze w ramach 
ogólnokrajowej kampanii społecznej promują-
cej dbanie o zdrowy wzrok zorganizowanej z ini-
cjatywy koalicji działającej pod nazwą „Pomyśl       
o swoim wzroku”, którą tworzą następujące fir-
my optyczne: Essilor, Grupa Luxottica oraz VSP 
Global. W ramach kampanii nad muzeum figur 
woskowych Madame Tussaud na 42 ulicy zawi-
sła gigantyczna tablica okulistyczna. 

Wyrażając swoją pochwałę dla kampanii spo-
łecznej zainicjowanej przez koalicję „Pomyśl      
o swoim wzroku”, burmistrz Nowego Jorku, Mi-
chael Bloomberg, ogłosił tydzień zaczynający 
się 24 maja, a kończący 30 maja „Tygodniem 
myślenia o swoim wzroku”.

Jak oznajmił burmistrz Bloomberg w swoim 
oświadczeniu: „W Nowym Jorku wiemy, że nie 
ma nic ważniejszego niż zdrowie i dobre sa-
mopoczucie mieszkańców miasta. Dlatego też, 
nasza administracja jest tak bardzo zaangażo-
wana w poprawę dostępu do usług medycznych 
w zakresie ochrony wzroku i wyeliminowanie 
nierówności w poziomie świadczonych usług 
medycznych, z którymi borykają się mieszkań-

Opracowanie: INTEROPTYKA

W Nowym Jorku wielkie tańczące gałki oczne informowały 
przechodniów o rozpoczynającym się „Tygodniu myślenia   
o swoim wzroku”. 

cy Nowego Jorku. Promujemy inno-
wacyjną politykę w zakresie zdrowia 
publicznego, która ma pomóc miesz-
kańcom Nowego Jorku cieszyć się 
dłuższym życiem w zdrowiu. Cieszy-
my się, że naszymi partnerami są or-
ganizacje, takie jak koalicja „Pomyśl                                             
o swoim wzroku”, która promuje 
ochronę zdrowia w zakresie wzroku. 
Biję brawo wszystkim tym, którzy 
zaangażowali się w organizację kam-
panii za ich starania o to, aby każdy 
mieszkaniec Nowego Jorku mógł wi-
dzieć ostro i wyraźnie.”

Jak podaje rzecznik koalicji Wally Love-
joy z Grupy Luxottica:  „Kampania ma 
szeroki zasięg, gdyż skierowana jest 
również do mieszkańców Los Angeles, 
Chicago, Denver, Atlanty, Houston, 
Sacramento, Cincinnati oraz Portland. 
Kampania będzie prowadzona za po-
średnictwem telewizji, radia, interne-
tu, poprzez portale społecznościowe 
oraz stronę internetową www.Thin-
kAboutYourEyes.com 
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News

Eye-App – pomoc w doborze 
soczewek torycznych

Korzystanie z urządzenia polega na trzech 
krokach. Po pierwsze należy dobrać moc 
optyczną soczewki, w celu wyboru prób-
nych soczewek. Następnym krokiem jest 
skorygowanie za pomocą aplikacji  para-
metrów soczewek o wskaźnik obrotu, któ- Źródło: Optician Online 

Bausch+Lomb wypuściła na rynek specjalną aplikację na iPhone’a lub iPoda służącą do 
doboru odpowiednich parametrów soczewek torycznych przy korekcji astygmatyzmu.

ra uwidoczni się w trakcie badań oraz, o ile to 
konieczne, o odległość wierzchołkową. Eye-App 
następnie przedstawi użytkownikowi zestawienie 
zalecanych w takim przypadku soczewek. Jak po-
wiedział Dr Philip Morgan, dyrektor instytutu ba-
dawczego Eurolens Research, starszy wykładowca          
z zakresu optometrii na University of Manchester 
oraz współtwórca aplikacji, „To wygodne i łatwe 
w użyciu urządzenie ułatwi dokonanie wstępnego 
doboru soczewek i umożliwi specjalistom (okuli-
stom lub optometrystom) szybkie określenie punktu 
wyjściowego do doboru soczewek torycznych oraz 
obliczenie parametrów właściwych soczewek, za 
pomocą których możliwe będzie wprowadzenie 
kompensacji osi w przypadku wysokiego wskaź-
nika obrotu soczewki próbnej.”

Aplikację do obliczania parametrów soczewek moż-
na nieodpłatnie pobrać ze strony www.academy-
ofvisioncare.com

Buffalo, NY – dnia 9 kwietnia firma Reichert zapre-
zentowała nowe logo i nazwę – Reichert Technolo-
gies’. W ciągu 150 letniej działalności firmy Reichert 
ewoluował z tradycyjnej firmy produkującej sprzęt 
optyczny na globalnego lidera innowacji, projekto-
wania i produkcji zaawansowanych technologicznie 
urządzeń diagnostycznych dla optyków, optometry-
stów i okulistów. 

Nowe logo zachowuje rozpoznawalny krój pisma i kolor wprowadzając jednocześnie łuk symbolizują-
cy krzywiznę rogówki rozciągający się ponad napisem Reichert Technolgies. Rogówka i soczewka jest 
symbolem identyfikującym przemysł optyczny i okulistyczny będący honorowym rodowodem firmy 
Reichert. „To pierwszy krok w odświeżeniu marki Reichert, która posiada bogatą i uznaną historię 
na rynku okulistycznym”, wyjaśnia dyrektor i CEO, Jerry C. Cirino, „nasz cel Advancing Eye Care, 
Preserving Sight, jest wskazaniem na nasze zainteresowanie rozszerzeniem linii produktów i pokrycia 
geograficznego.

Nowe logo firmy Reichert

Informacja własna OPTOTECH 
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SOCZEWKI FOTOCHROMATYCZNE

TRANSITIONS

OFERTA MAGAZYNOWA Dostępne kolory: BRĄZ i SZARY

NAZWA CENA

TRANSITIONS VI INDEX 1.5 LAKIER 50 zł

TRANSITIONS VI INDEX 1.5 HMC AR ZIELONY 70 zł

TRANSITIONS VI INDEX 1.5 SUPERHYDROFOBIC 75 zł

TRANSITIONS VI INDEX 1.6 SUPERHYDROFOBIC 155 zł

SUNSENSORS

OFERTA MAGAZYNOWA Dostępne kolory: BRĄZ i SZARY

NAZWA CENA

SUNSENSORS INDEX 1.56 LAKIER 39 zł

SUNSENSORS INDEX 1.56 HMC AR ZIELONY 45 zł

FOTOLENS

Jedyna w Polsce oferta magazynowych soczewek 
fotochromatycznych z cyl. do  – 4.00

OFERTA MAGAZYNOWA

NAZWA CENA

FOTOLENS  INDEX 1.56 SUPERHYDROFOBIC – BRĄZ / SZARY 29 zł / 23 zł

FOTOLENS  INDEX 1.56 SUPERHYDROFOBIC   CYL DO -4.00 – BRĄZ 45 zł

tel. 22/ 666-40-50, 666-40-51, fax 665-39-21
www.progresslp.pl 
e-mail: zamowienia@progresslp.pl
ul. Wyki 11a, 01-318 Warszawa 192010/3



News

Zapobieganie krótkowzroczności...

Jak wskazują dowody empiryczne, peryferyjny 
obraz siatkówkowy odgrywa bardzo istotną rolę 
w stymulowaniu rozwoju gałki ocznej i zapobie-
ganiu rozwojowi krótkowzroczności. W następ-
stwie badań przeprowadzonych przez Vision CRC 
Partners w instytucie badawczym Brien Holden 
Institute na uniwersytecie w Nowej Południowej 
Walii oraz na uniwersytecie Houston College of 
Optometry, przeprowadzono badania kliniczne 
zarówno szkieł okularowych jak i soczewek kon-
taktowych zaprojektowanych tak, by możliwa 
była regulacja umiejscowienia siatkówkowego 
obrazu peryferyjnego. Badania przeprowadzone 
na ponad 500 dzieciach z Chin i Australii przy-
niosły obiecujące rezultaty.

Carl Zeiss Vision uzyskał licencję na produkcję 
nowych soczewek okularowych wykorzystują-
cych technologię regulacji umiejscowienia siat-
kówkowego obrazu peryferyjnego. Firma Vision 
CRC Partners udzieliła także licencji na opra-
cowaną przez siebie technologię zapobiegania 
krótkowzroczności firmie optycznej CIBA Vision, 
która wykorzysta ją do produkcji soczewek kon-
taktowych.

W najbliższym czasie pierwsze soczewki okula-
rowe wykorzystujące tę nowatorską technologię 
zostaną wprowadzone na rynek azjatycki. 

Jak powiedział profesor Brien Holden, dyrektor 
generalny Vision CRC, - „Komercjalizacja opra-
cowanej przez nas  technologii stanowi najważ-
niejszy pozytywny efekt programu badawczego 
realizowanego przez CRC ze względu na poten-
cjał korzyści wynikających z niej dla poprawy 
jakości widzenia.”

Źródło: Optometry Today 

Naukowcy z Australii donoszą o dokonaniu przełomu w za-
pobieganiu rozwojowi krótkowzroczności u małych dzieci. 

Od stuleci wady refrakcji korygowano 
poprzez przemieszczenie odwzorowa-
nego obrazu do przodu lub do tyłu za 
pomocą soczewek okularowych.  Pro-
fesor Earl Smith z  uniwersytetu Hou-
ston College of Optometry udowodnił, 
że jeżeli przemieścimy centralny obraz 
na siatkówkę, pozostawiając jedno-
cześnie obraz peryferyjny za siat-
kówką, to wówczas obraz peryferyj-
ny może doprowadzić do wydłużenia 
gałki ocznej, powodując dalszy rozwój 
krótkowzroczności.

„Oryginalność nowej technologii pole-
ga na tym, że rozwiązuje ona powyż-
szy problem przez przesunięcie do 
przodu obrazu peryferyjnego, tak by 
znalazł się on na siatkówce  lub nawet 
przed nią, przy jednoczesnym nieza-
leżnym przemieszczeniu centralnego 
obrazu na siatkówkę w celu poprawy 
ostrości widzenia.”

Jak dodaje profesor Smith, - „Tech-
nologia ta nie jest przeznaczona wy-
łącznie dla dzieci. Ponad 25% pacjen-
tów z krótkowzrocznością w świecie 
zachodnim to osoby, u których wada 
pojawiła się w wieku dorosłym, prze-
ważnie podczas studiów. Sądzimy, że 
opracowana przez nas technologia 
przyniesie korzyści wszystkim krótko-
widzom.”
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tel. 22/ 666-40-50, 666-40-51, fax 665-39-21
www.progresslp.pl 
e-mail: zamowienia@progresslp.pl
ul. Wyki 11a, 01-318 Warszawa

SOCZEWKI POLARYZACYJNE
   

OFERTA MAGAZYNOWA Dostępne kolory: BRĄZ SZARY   REYBAN

NAZWA CENA

POLAR HMC AR ZIELONY 17,50 zł

POLAR HMC AR ZIELONY 45 zł

OFERTA SOCZEWEK RECEPTUROWYCH RX

INDEX UTW 
CHEMICZNE UTW LAKIER

AR
ZIELONY3/

ZŁOTY6

AR
HYDROFOBIC8

AR MEGIC9 
NIEWIDOCZNY

POLAR
INDEX 1.5 39 zł 45 zł 60 zł 65 zł 80 zł

POLAR
POLICARBONAT
INDEX 1.59 
NOWOŚĆ

– 135 zł 160 zł 165 zł 180 zł

POWŁOKI NAKŁADANE W JZO
 CZAS REALIZACJI 4 - 5 DNI

    

Szersza oferta soczewek recepturowych w katalogu – zadzwoń i zamów !!!!!
Wykonujemy wszystkie rodzaje soczewek okularowych. 

Specjalizujemy się w produkcji soczewek specjalych.

GOTOWE SOCZEWKI BARWIONE      
OFERTA MAGAZYNOWA

NAZWA CENA

LENS SUN 25% ZABARWIENIA HMC AR ZIELONY – BRĄZ / SZARY 12 zł

LENS SUN 75% ZABARWIENIA HMC AR ZIELONY – BRĄZ 17 zł

Barwimy wszystkie soczewki indeksowe 
1.5, 1.56, 1.61, 1.67, 1.74 oraz POLIKARBONAT

212010/3



News

SEKRET TKWI W KOLORZE!

Z ducha kreatywności, który zawsze wy-
różniał markę X-IDE zrodził się pomysł trans-
formacji kolorystycznych, które sprawiają że 
oprawkom nadano własny indywidualny język 
ekspresji. Kolor zatem odgrywa główną rolę 
w każdym wizualnie porywającym doznaniu, 
myśli i obrazie, które wydają się pochodzić 
z samego produktu, będąc czymś w rodzaju 
naturalnego przedłużenia obiektu, a może na-
wet, sięgając jeszcze dalej w głąb, pomysłu,   
z którego powstał ten obiekt.

Kampania doskonale wyraża strategię komuni-
kacyjną firmy Immagine Eyewear i jej funda-
mentalne wartości, takie jak innowacyjność, 
rozwój technologiczny oraz jak najszybsze re-
agowanie na ciągle zmieniający się świat oraz 
potrzeby rynku.

W kampanii wykorzystano również element 
zaskoczenia, który zawsze towarzyszy i defi-
niuje styl X-IDE. Główne role odgrywają rze-
czywiste osoby, które są atrakcyjne dla swoje-
go otoczenia. To silne osobowości prowadzące 
zrelaksowany tryb życia, które poprzez wybór 
marki X-IDE wyrażają siebie, manifestując 
światu swój wyraźnie określony wygląd, zgod-
ny z najnowszymi trendami, pełen twórczej 
przesady i głębokiej autoironii.  Sposób bycia 
w zgodzie ze sztuką, oparty na kreatywno-
ści, w pełni oddający charakter marki X-IDE. 
Dzięki takim osobowościom, X-IDE był zawsze 
traktowany nie tylko jako marka, lecz przede 
wszystkim jako osobna tożsamość, która po-
trafi dostrzec piękno życia. Pomysły i wyraziste 
style łączą się w kampanii reklamowej, która 
ma oddziaływać na emocje i wywrzeć napraw-
dę silne wrażenie. Wszystko zostało w bardzo 
przemyślany sposób i bardzo precyzyjnie  za-
projektowane tak, by jak najbardziej atrakcyj-
nie zaprezentować nowe kolekcje marki X-IDE 
konsumentom.

Informacja własna Immagine Eyewear 

Nowa kampania reklamowa 
firmy Immagine Eyewear pro-
mująca kolekcję X-IDE jest 
kolorowa i bardzo żywiołowa. 

Fot. Immagine Eyewear 
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OPRAWY PANORAMICZNE ...

Jedyna w Polsce szlifiernia wyposażona 

w szlifierkę MR BLUE

Posiadającą funkcję  oprawiania  soczewek ze specjalnych baz 
dopasowanych do krzywizn opraw panoramicznych 

które mogą Państwo zamówić w naszym laboratorium.

CENNIK USŁUG SZLIFIERSKICH

OPRAWY PEŁNE 5 zł

OPRAWY NA ŻYŁKĘ 10 zł

OPRAWY PATENT 20 zł

Polerowanie GRATIS

Zmiana kształtu GARTIS

To nie probl
em !!

tel. 22/ 666-40-50, 666-40-51, fax 665-39-21
www.progresslp.pl 
e-mail: zamowienia@progresslp.pl
ul. Wyki 11a, 01-318 Warszawa 232010/3



News

Nagroda iF material award 2010 dla 
powłoki Hi-Vision LongLife firmy Hoya

Składająca się z najwyższej jakości komponentów po-
włoka antyrefleksyjna Hi-Vision LongLife, to najtwar-
dsza i najbardziej odporna na zarysowania powłoka 
dostępna obecnie na rynku. 

Hi-Vision LongLife posiada ulepszoną warstwę hydrofo-
bową i świetnie zabezpiecza soczewki przed zabrudze-
niem, dzięki doskonałym własnościom oleofobowym 
i antystatycznym. Te cechy w połączeniu z unikalną 
strukturą powłoki sprawiają, że Hi-Vision LongLife jest 
bardziej wytrzymała niż inne powłoki antyrefleksyjne 
i naprawdę godna swojej nazwy. Jakość i właściwości 
powłoki przekonały również Jury iF International Fo-

Informacja własna HOYA

Powłoka antyrefleksyjna Hi-Vision LongLife firmy Hoya 
otrzymała prestiżową nagrodę iF material award 2010, po-
twierdzając tym samym wiodącą pozycję firmy w segmen-
cie premium powłok AR.

rum Design, które przyznało jej nagrodę iF 
2010 w kategorii materiał.

To już drugie wyróżnienie zdobyte przez 
firmę Hoya w tej kategorii. Cztery lata 
temu nagrodę tę otrzymała powłoka anty-
refleksyjna Super Hi-Vision. Zdaniem Jury 
„w technologii materiałowej nie chodzi                   
o zrobienie czegoś nowego, ale czegoś 
lepszego. Ważne jest znalezienie właściwej 
równowagi pomiędzy designem a materia-
łami”.  

Tworząc powłoki antyrefleksyjne Hoya sta-
rannie dobiera najwyższej jakości mate-
riały, gwarantujące wyjatkową wytrzyma-
łość i przejrzystość soczewek. Firma Hoya 
podkreśla  wytrzymałość powłoki Hi-Vision 
LongLife, oferując trzyletni okres gwaran-
cji.

Nagroda iF w kategorii materiał została 
przyznana po raz pierwszy w 2005 roku        
i od tego czasu jest swego rodzaju barome-
trem trendów w technologii materiałowej. 
Nagroda jest przyznawana przez między-
narodowych ekspertów i na całym świecie 
jest synonimem doskonałej jakości. W tym 
roku wpłynęło około 90 zgłoszeń od 66 
uczestników, z 18 krajów.
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News

mieszczeniach, gdzie oko akomodu-
je głównie na odległości pośrednie 
(do 4 metrów) i bliskie.

Do wyboru są 2 optymalnie skal-
kulowane wersje: BIZNES 200 oraz 
BIZNES 400. Różnią się one między 
sobą zasięgiem ostrego widzenia, 
odpowiednio na 200 lub 400 cm. 
BIZNES dostępny jest w trzech od-
mianach materiałowych – 1.50, 1.53 
(Trivex) oraz 1.60 z paletą wielo-
warstwowych powłok antyreflek-
syjnych. Soczewki biurowe BIZNES 
wytwarzane są w technologii Free-
FormDesign, którą jako pierwsza 
w Polsce wprowadziła firma SZAJ-
NA Laboratorium Optyczne. Free-
FormDesign jest niezwykłym połą-
czeniem technologii obliczeniowej 
oraz metody produkcji, opartych 
na strefie progresji generowanej po 
wewnętrznej stronie soczewki. Za-
pewnia on najwyższą precyzję wy-
konania oraz niezrównany komfort 
widzenia.

Soczewka biurowa od SZAJNA 
Z początkiem maja SZAJNA Laboratorium Optyczne z Gdyni wpro-
wadziło do oferty nową soczewkę na odległości pośrednie i bliskie 
(biurową) wykonywaną w innowacyjnej technologii FreeForm - OP-
TIPLAST BIZNES.

Soczewki BIZNES to idealne rozwiązanie dla presbiopów, którym za-
leży na najwyższym komforcie widzenia w trakcie pracy przy ekranie 
komputera, korzystania z wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicz-
nych oraz czytania. Jego zalety docenią również osoby wykonujące 
prace biurowe lub też po prostu spędzające czas w zamkniętych po-

Początek maja przyniósł bardzo dużo nowości w segmencie so-
czewek FreeForm wytwarzanych w firmie SZAJNA Laboratorium 
Optyczne z Gdyni. Największą z nich są 2 nowe konstrukcje VEO 
– Comfort oraz Expert.

VEO Comfort to niezwykle zaawansowana, indywidualna soczewka 
progresywna. Przy jej projektowaniu połączono wszystkie zalety 
niezwykle popularnego VEO One (szerokie i stabilne pola widze-
nia, redukcję aberracji bocznych) oraz korzyści jakie niesie ze sobą 
możliwość indywidualizacji konstrukcji soczewki. VEO Comfort to 
soczewka posiadająca tzw. miękką konstrukcję (soft design). Cha-
rakterystyka soczewki zapewnia panoramiczne widzenie na wszyst-
kie odległości, bez odczuwalnego „falowania obrazu”, typowego dla 
starszych konstrukcji progresywnych. Wszystko to sprawia, iż ad-
aptacja jest niezwykle naturalna, nawet u osób które nie korzystały 
wcześniej z soczewek zmiennoogniskowych. 

VEO Expert to również soczewka indywidualna jednak kierowana 
do zaawansowanych i doświadczonych użytkowników, tj. osób dla 
których jest to co najmniej trzecia para szkieł zmiennoogniskowych 
w życiu. Jego główną zaletą są największe spośród wszystkich so-

czewek, pola widzenia do dali i do 
bliży. Soczewka posiada tzw. twar-
dą konstrukcję (hard design), która 
gwarantuje wyjątkowo szerokie pole 
widzenie do bliży oraz nieznaczne 
pogorszone widzenie na odległości 
pośrednie. Rozwiązanie takie doce-
nią zatem osoby, które w soczew-
kach będą dużo czytać oraz rzadziej 
korzystać np. z komputera.

W obu nowych produktach uwzględ-
nienie unikalnych parametrów 
użytkownika oraz oprawy (moce, 
rozstaw źrenic, kąt pantoskopowy, 
kąt wygięcia oprawy, odległość so-
czewki od oka) znacząco przekłada 
się na optymalne dopasowanie so-
czewki do oka oraz wyższy komfort 
widzenia.

Nowe soczewki progresywne VEO (FreeForm)

Więcej informacji na www.szajna.com.pl

Informacja własna SZAJNA 
Laboratorium Optyczne 
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OPMATIC
ul. Wolska 84/86
01-141 Warszawa

tel.: 22 8625 625
fax: 22 6320 120
kom.: 601 407 308

www.opmatic.com.pl
email: biuro@opmatic.com.pl

Elastyczne
Wytrzyma³e
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www.ophtalmica.pl

ul. Parandowskiego 21
54-622 Wrocław
biuro@ophtalmica.pl

t. +48 071 785 09 68
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Kto jeszcze 
chce kupić sprawdzony sprzęt 
w rozsądnej cenie?

Pełną ofertę znajdziecie na naszej stronie www.optotech.pl

Autorefraktometr z kerato-
metrią UNICOS URK-700

2 lata gwarancji

Lampy szczelinowe 
Ray-Vision

różne modele, niskie ceny

Paski fl uoresceinowe
– sterylne, pakowane 

osobno, 100 sztuk

Statyczne perymetry 
 komputerowe

opcja „Blue on Yellow”

Tonometry bezkontaktowe 
– opcja pachymetrii

Rzutnik optotypów
– oświetlenie diodami LED

2 lata gwarancji

Finansowanie zakupów urządzeń medycznych, 
więcej informacji pod nr telefonu: 
605 566 344 – Sylwester Pyzalski

sylwester.pyzalski@medicalfi nance.pl

www.optotech.pl   |  optotech@post.pl
tel./fax: +48 12 278 44 70, +48 12 288 34 99  

32-020 Wieliczka, ul. Osiedlowa 35

OKO.indd   2 2009-11-23   10:42:49
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Wyobraêmy sobie czasy Êredniowiecza:
ponure zamczyska, kilkudniowe biesiady, 
rycerzy w zbrojach i potyczki o bia∏og∏owy.
Okazuje si´, ˝e ten z pozoru zamierzch∏y,
zapomniany w dziejach czas mo˝na odnaleêç,
jako ˝ywo, w mazurskim miasteczku Ryn, 
w starym krzy˝ackim zamku przekszta∏conym
w przepi´kny, czterogwiazdkowy hotel.

W to magiczne miejsce zabra∏a swoich
klientów – zwyci´zców Promocji 

”
20-tu

Wspania∏ych” – firma Hoya Lens Poland.
Podczas czterech przepe∏nionych atrakcjami
dni goÊcie bawili si´ wraz z pracownikami
firmy, m.in. Dyrektorem Generalnym panem
Paw∏em Lepczyƒskim, Zast´pcà Dyrektora
Generalnego panem Szymonem Grygierczykiem
oraz Dyrektorem Sprzeda˝y panem S∏awo-
mirem Bedliƒskim.

Na zamku w Rynie ka˝dy móg∏
poczuç ducha dawnych dni. W strojach 
z epoki podziwiaç popisy wojów walczàcych 
o r´k´ pi´knej dziewicy, wziàç udzia∏ 
w niebanalnym konkursie rozbijania orzechów
poÊladkami, gdzie ka˝da bia∏og∏owa nie tylko
kszta∏tnoÊç swà, ale i j´drnoÊç udowodniç
mog∏a, czy wbijania gwoêdzia toporem, 
a tak˝e poskakaç w takt pieÊni minstrela.
Ale pobytu w Rynie nie ogranicza∏y mury
zamku – imponujàca mazurska przyroda
towarzyszy∏a goÊciom podczas sp∏ywu po
Krutyni, rejsu statkiem po okolicznych 
jeziorach i kana∏ach. A i nauczyç si´ czegoÊ
mo˝na by∏o podczas warsztatów whisky 
– atrakcyjnych dla koneserów tego trunku, ale
i dla dam, które wybraç mog∏y s∏odki likier
zamiast bursztynowego napoju.

Wieczory w zamkowej winiarni
rozbrzmiewa∏y dêwi´kami najlepszego pol-
skiego bluesa  – Âlàskiej Grupy Bluesowej.
Roztaƒczone panie, rozeÊmiani panowie 
– klimat miejsca sprzyja∏ zabawom do bia∏ego
rana. Komnaty zamku zaskakiwa∏y prezentu-
jàc kolejne atrakcje.

Kulminacj́  wszystkich zabaw i przygód
stanowi∏ lot czterema najwi´kszymi w tej
cz´Êci Êwiata balonami. Prze˝ycie niezapo-
mniane, wznios∏e, fantastyczne. Spowite
mg∏à lasy, wsie, jeziora, lekko rozmyte
jeszcze powoli wyostrza∏y kszta∏ty, wraz 
z wzbijajàcym si´ na horyzont s∏oƒcem.
Ch∏ód poranka, proces podnoszenia
balonów, sam lot i emocjonujàce làdowanie.
A potem uroczysty odbiór certyfikatów. 
I jeszcze kieliszek szampana uÊwietniajàcy
udany lot.

A to nie koniec. Do zamku w Rynie,
specjalnie dla goÊci Hoya Lens Poland, przy-
jecha∏ sam pan Karol Okrasa. Mistrz nad
Mistrzami – niczym wytrawny iluzjonista
zaprezentowa∏ mo˝liwoÊci kuchni moleku-
larnej, pomaga∏ goÊciom wyczarowaç
wyÊmienite dania kuchni fusion. Zaskoczy∏
wszystkich zwieƒczajàc t´ uczt´ podnie-
bienia niecodziennym deserem – lodami 
z rukoli z sokiem ananasowym.
Na zakoƒczenie pokazu – sesja zdj´ciowa 
z tym znakomitym kucharzem – i mogli goÊ-
cie doznania kulinarne zamieniç na doznania
duchowe, gdy˝ na specjalnie przygotowanà
na dziedziƒcu zamkowym scen´ wkroczy∏
Kabaret Hrabi.

20
Wspania∏ych

Fantastyczna przygoda w Rynie
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Absolutnie genialni artyÊci sprawili, ˝e
widownia nie przestawa∏a si´ Êmiaç – nie
b´dzie przesadà stwierdzenie, ˝e dos∏ownie
wszyscy pok∏adali si´  ze Êmiechu! Oklaskom
i wiwatom nie by∏o koƒca, ka˝dy kolejny
skecz okazywa∏ si´ „lepszy” od poprzed-
niego, a zachwycona publicznoÊç nie
pozwala∏a aktorom zejÊç ze sceny.

Ostatnia noc, podobnie jak poprzed-
nie, up∏yn´∏a wÊród Êpiewu i taƒca, nieoczeki-
wanie zlewajàc si´ z kolejnym porankiem. 

Na zakoƒczenie wspólnego wyjaz-
du, ciekawi historii mogli z panià przewodnik
zwiedziç zamek, poznaç nieznane dotàd
fakty z czasów panowania Braci Zakonnych
oraz ciekawostki z historii najnowszej tego
niespe∏na tysiàcletniego obiektu. Zobaczyç
mo˝na by∏o ka˝de z czterech skrzyde∏ zamku
- jak˝e odmiennie urzàdzonych i przyozdo-
bionych, odwiedziç komnat´ Wielkiego
Komtura i oczywiÊcie poznaç tragicznà 
histori´ Ksi´˝nej Anny, której duch towa-
rzyszy∏ goÊciom podczas pobytu w jej
domostwie. 

Cztery dni min´∏y „ jak z bicza strzeli∏”.
Wspania∏a zabawa na szcz´Êcie pozostanie
w pami´ci na zawsze. A firma Hoya Lens
Poland ju˝ niebawem zaprosi Paƒstwa do
udzia∏u w kolejnej promocji zwieƒczonej 
nie mniej atrakcyjnymi nagrodami.

0prac. Magdalena Sociƒska, fot. HOYA
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CAMRO: SOPOT, Al. Niepodleg o ci 801B, tel. 058 551 58 36
PROSTAF: POZNA , ul. Jasielska 7a, tel. 061 822 10 00 www.bergman.pl
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PEŁNOZAKRESOWE LABORATORIUM OPTYCZNE

PRODUCENT SOCZEWEK OKULAROWYCH • ROK ZAŁ. 1991

ul. ATLASOWA 25, 02-437 WARSZAWA 
tel. (022) 666-86-76, 666-86-79 fax: (022) 666-86-80

e-mail: nova_spectrum@wp.pl;  www.novaspectrum.pl

* ceny nie zawierają 7% podatku Vat.
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optopol Handlowy Sp. z o.o.
42-400 Zawiercie, ul. Żabia 42 
tel./fax: 32 672 28 00

MENADŻER pRoDUKtU:

Polska północna – Daniel Świdlicki,  kom. 601 234 235
Polska południowa – Jarosław Miś,  kom. 609 350 003
 
BIURA HANDloWE: 

Zawiercie  ul. Żabia 42, tel./fax: 32 672 28 00, kom. 502 196 127
Warszawa  ul. Łukowska 2a, tel./fax: 22 612 10 00, kom. 502 196 129
poznań  ul. Górki 13, tel./fax: 61 865 14 19, kom. 502 196 138
Gdynia  ul. pionierów 4, tel./fax: 58 620 14 04, kom. 510 045 602

www.optopol.com.pl
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Cena od 238,- PLN
netto
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www.transitions.com

Zobacz spot telewizyjny Transitions

na kanale Eurosport od kwietnia

do września 2010 r.

sprinter zespołu kolarskiego
Garmin - Transitions

promującego jazdę na rowerze
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Kontakt: 691 73 33 31, 
        609 24 07 24 
 optykaoptometria@onet.eu 

  MEBLE DLA OPTYKÓW 
       Kompleksowe wyposażenie salonów optycznych. 

                Ekspozytory opraw okularowych. 
                        ( Duży wybór wieszaków, stojaków na okulary !!! ) 

       Ekskluzywne meble kute: stoły, krzesła itp. 
      Stylowe lustra, lampy, elementy dekoracyjne. 
                          Napisy reklamowe 3D. 
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	 Dwudziesta ósma edycja targów Ex-
poóptica, która zakończyła się 14 marca 
w centrum wystawowym Feria de Ma-
drid, na powierzchni wystawowej 5 000
metrów kwadratowych zgromadziła po-
nad 9 200 odwiedzających i prawie stu 
wystawców. Uczestnikami 28. Między-
narodowych Targów Optycznych i Op-
tometrycznych zorganizowanych przez
IFEMA byli wiodący producenci z branży 
optycznej dobierani na podstawie pre-
zentacji swoich najnowszych produktów.
Profesjonaliści z branży mieli okazję 
zapoznać się z najnowocześniejszymi 
urządzeniami i sprzętem mającym uła-
twić postawienie diagnozy oraz leczenie 
pacjentów, a także z ostatnimi trendami 
w modzie okularowej, najciekawszymi
modelami okularów przeciwsłonecznych 
oraz postępami w technologii produkcji 
soczewek kontaktowych.
 Oprócz satysfakcjonującej dla orga-
nizatorów frekwencji, targi okazały się 

sukcesem również pod względem wy-
sokiego poziomu zadowolenia ze strony
wiodących firm z branży optycznej, któ-
re wynikło bezpośrednio z liczby trans-
akcji, które udało się zawrzeć w ramach 
targów oraz ilości nawiązanych kontak-
tów. Na przykład  Javier Sanchís, dyrek-
tor generalny Multiópticas ocenił udział 
swojej firmy w targach pod względem 
handlowym jako „wysoce zadowalają-
cy”.
 Również Yves Gillet, dyrektor gene-
ralny Essilor wyraził swoje zadowolenie 
z uczestnictwa w targach „frekwencja
jeżeli chodzi o profesjonalistów z bran-
ży byłą naprawdę wysoka, lecz przede 
wszystkim odwiedzający byli niezwykle 
zainteresowani nowymi produktami wy-
stawianymi na targach i faktycznie po-
szukiwali rozwiązań technologicznych, 
które mogliby zastosować w swoich za-
kładach”.

Expoóptica 12-14.03.2010					

Madryt

fot. IFEMA

Obok możliwości wypromowania swojej oferty handlowej, uczestnicy targów docenili rów-
nież inne inicjatywy, które miały miejsce w trakcie trwania targów, takie jak na przykład 21. 
Międzynarodowy Kongres poświęcony Optometrii, Kontaktologii oraz Optyce Okularowej. Jak 
stwierdził rektor Narodowej Wyższej Szkoły Optyczno-Optometrycznej, Juan Carlos Martínez 
Moral, „Jesteśmy przekonani, że kongres może przynieść bardzo pozytywne efekty dla całej 
branży optycznej, co nada jej tak bardzo potrzebnego w obecnej trudnej sytuacji gospodarczej 
impetu”. Targom towarzyszył również cykl szkoleń zorganizowanych przez FEDAO w ramach 
Business Forum.

Wśród odwiedzających targi znaleźli się przedstawiciele wszystkich regionów Hiszpanii,                  
a zwłaszcza Madrytu, Andaluzji, czy Katalonii. Ilość osób odwiedzających targi z tych trzech 
regionów wyniosła aż 62% ogólnej liczby uczestników. 

Jeżeli chodzi o gości z zagranicy, to przyjechali oni z 26 krajów położonych na pięciu konty-
nentach. Największa liczba odwiedzających z zagranicy pochodziła z Portugalii, a w następnej 
kolejności uplasowały się Francja, Niemcy i Włochy.
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Opracowanie: INTEROPTYKA,
 na podst. mat. pras. IFEMA

fot. INTEROPTYKA

 fot. IFEMA
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Wstępne dane statystyczne dotyczące te-
gorocznej edycji targów Vision Expo East, 
które odbyły się w dniach 19 - 21 marca 
w centrum konferencyjnym Jacob K. Javits 
Convention Centre w Nowym Jorku, wska-
zują na czteroprocentowy wzrost frekwen-
cji w porównaniu z rokiem 2009.  

 Jak stwierdził Tom Loughran, wicepre-
zes Reed Exhibitions, „Tegoroczna edycja 
na pewno na długo pozostanie w pamięci. 
Targi były niezwykle atrakcyjne dla pasjo-
natów mody, gdyż były doskonałą okazją 
do zapoznania się z najnowszymi trendami, 
a poza tym w tym roku brało w nich udział 
wielu celebrytów. Ekscytująca atmosfe-
ra targów udzieliła się uczestnikom także 
podczas wieczornych atrakcji, takich jak 
przedstawienia na Broadwayu, szaleństwa 
zakupowe, czy spotkania promujące ne-
tworking. „Organizacja targów w samym 
centrum Nowego Jorku sprzyja swobodne-
mu korzystaniu z atrakcji miasta,” - dodał  
Tom Loughran.

 Nowością tegorocznej edycji były rela-
cje na żywo zamieszczane na YouTube na 
kanale zarezerwowanym dla International 
Vision Expo (www.youtube.com/intlvisio-
nexpo) przeznaczone specjalnie dla tych 
specjalistów z branży optycznej, którzy nie 
mogli wziąć udziału w targach lub w wyda-
rzeniach towarzyszących tej imprezie. 

 Jak skomentował Alan Berman z Ridge-
field Family Eye Care, „Targi z roku na rok 
oferują coraz więcej możliwości nawiązania 
współpracy z profesjonalistami  z różnych 
obszarów branży optycznej. Targi odwie-
dza bardzo wiele osób zainteresowanych 
kupnem wystawianych produktów.”

 Według Toma Castiglione, dyrektora 
generalnego Morel Eyewear, „W tym roku 
Nowy Jork dogonił Las Vegas. Tegorocz-
ne targi to dla nas najbardziej udana tego 
typu impreza. Liczba transakcji, jakie za-

warliśmy w ramach targów wzrosła o 35%                   
w porównaniu z zeszłym rokiem. Poza tym, 
nasz produkt LIGHTEC Carbon uzyskał na-
grodę Vision Choice Award dla najlepszego 
nowego produktu dostępnego na rynku, 
którą przyznają uczestnicy targów w dro-
dze głosowania.”

 Wielu innych wystawców również twier-
dziło, że były to dla nich najlepsze targi 
spośród wszystkich, w których uczestni-
czyli. Jak stwierdził Tom Loughran, wice-
prezes Reed Exhibitions, „Reakcje uczest-
ników na tegoroczną edycję targów i dane 
dotyczące frekwencji wskazują na to, że 
Vision Expo East jest najważniejszym wy-
darzeniem w branży optycznej dla obu 
Ameryk. Wybór produktów oraz szkolenia 
i warsztaty oferowane w ramach kształce-
nia ustawicznego są bez porównania naj-
bardziej atrakcyjne.”

 W przyszłym roku konferencja Inter-
national Vision Expo East odbędzie się            
w dniach 17 – 20 marca 2011, a wystawę 
będzie można odwiedzać w dniach 18 – 20 
marca 2011 w centrum konferencyjnym 
Jacob K. Javits Convention Centre w No-
wym Jorku.

 Więcej informacji na temat International 
Vision Expo East  można znaleźć na stronie 
www.visionexpoeast.com

 International Vision Expo, to między-
narodowa konferencja oraz targi dla oku-
listów, optometrystów i optyków, które co 
roku przyciągają ponad 30 000 specjali-
stów z branży. Organizatorami targów są 
Reed Exhibitions oraz Vision Council. 

 Zyski z imprezy przeznaczane są przez 
Vision Council na rzecz edukowania kon-
sumentów o tym, jak ważne jest dbanie          
o dobry wzrok oraz informowania ich o do-
stępnych produktach optycznych. 

    VisionExpo 19-21.03.2010     

      Nowy Jork
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stępne dane statystyczne dotyczą-
ce tegorocznej edycji targów Vision Expo 
East, które odbyły się w dniach 19 - 21 
marca w centrum konferencyjnym Jacob K. 
Javits Convention Centre w Nowym Jorku, 
wskazują na czteroprocentowy wzrost fre-
kwencji w porównaniu z rokiem 2009.  
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nasz produkt LIGHTEC Carbon uzyskał na-
grodę Vision Choice Award dla najlepszego 
nowego produktu dostępnego na rynku, 
którą przyznają uczestnicy targów w dro-
dze głosowania.”

 Wielu innych wystawców również twier-
dziło, że były to dla nich najlepsze targi 
spośród wszystkich, w których uczestni-
czyli.  Jak stwierdził Tom Loughran, wice-
prezes Reed Exhibitions: „Reakcje uczest-
ników na tegoroczną edycję targów i dane 
dotyczące frekwencji wskazują na to, że 
Vision Expo East jest najważniejszym wy-
darzeniem w branży optycznej dla obu 
Ameryk. Wybór produktów oraz szkolenia 
i warsztaty oferowane w ramach kształce-
nia ustawicznego są bez porównania naj-
bardziej atrakcyjne.”

 W przyszłym roku konferencja Inter-
national Vision Expo East odbędzie się            
w dniach 17 – 20 marca 2011, a wystawę 
będzie można odwiedzać w dniach 18 – 20 
marca 2011 w centrum konferencyjnym 
Jacob K. Javits Convention Centre w No-
wym Jorku.

 Więcej informacji na temat International 
Vision Expo East  można znaleźć na stronie 
www.visionexpoeast.com

 International Vision Expo, to między-
narodowa konferencja oraz targi dla oku-
listów, optometrystów i optyków, które co 
roku przyciągają ponad 30 000 specjali-
stów z branży. Organizatorami targów są 
Reed Exhibitions oraz Vision Council. 

 Zyski z imprezy przeznaczane są przez 
Vision Council na rzecz edukowania kon-
sumentów o tym, jak ważne jest dbanie          
o dobry wzrok oraz informowania ich o do-
stępnych produktach optycznych. 

    VisionExpo 19-21.03.2010     

      Nowy Jork
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Bliski Wschód, ze swoim gorącym klima-
tem, który sprawia, że właściwa ochrona 
oczu stanowi w tym regionie jedną z waż-
niejszych kwestii zdrowotnych oraz z szyb-
ko rosnącą liczbą ludności o najwyższych 
na świecie dochodach na jednego miesz-
kańca, jest doskonałym rynkiem zbytu dla 
przemysłu usług medycznych w zakresie 
okulistyki jak i dla przemysłu optycznego.

 Już obecnie wartość rynku szacuje 
się na 2 miliardy dolarów amerykańskich,       
a dalszy wzrost zamożności mieszkańców 
tego regionu, a także coraz większy do-
stęp do najwyższej jakości usług medycz-
nych dodatkowo napędzają popyt.

 O tym jaką istotną  rolę odgrywa ten 
wzrastający rynek świadczy udział więk-
szości najważniejszych branżowych produ-
centów w tegorocznej edycji Vision-X Du-
bai, targach optycznych, które w tym roku 
odbyły się w dniach 18 – 20 maja 2010           
w Dubajskim Międzynarodowym Centrum 
Konferencyjnym i Wystawowym (DICFC).  
W targach wzięło udział ponad 220 firm 
oraz marek z 23 krajów świata. Swoją 
obecność silnie zaznaczyły kraje takie jak, 
Niemcy, Francja i Włochy, które zaprezen-
towały swoją ofertę w osobnych specjalnie 
dla nich przeznaczonych pawilonach. Po 
raz pierwszy w tym roku w targach udział 
wzięły Syria oraz Iran.

 Jak powiedział  Trixee Loh, wiceprezes 
World Trade Centre w Dubaju (DWTC), or-
ganizator Vision-X Dubai, „ Targi są świetną 
platformą dla całego branżowego środowi-
ska specjalistów, dzięki której mogą oni 
nawiązywać kontakty biznesowe i wymie-
niać się informacjami na temat najlepszych 
praktyk dla ich obszaru zainteresowań 
zawodowych. Praktycznie każdego dnia 
pojawiają się nowości w dziedzinie okuli-
styki oraz w branży optycznej. Dlatego też 
niezwykle istotne jest to, by specjaliści            
z branży w naszym regionie mieli dostęp 

do najbardziej aktualnych informacji i wy-
ników badań, pionierskich zabiegów me-
dycznych oraz do innowacji w dziedzinie 
sprzętu medycznego bądź optycznego tak, 
by móc świadczyć usługi na światowym 
poziomie fachowości. W tym celu wystawę 
podzielono na dwie strefy - Vision-Lifesty-
le, gdzie prezentowano najnowsze trendy                                                
w modzie okularowej na przykładzie mo-
deli stworzonych przez światowej klasy 
designerskie marki oraz Vision-Opticare, 
gdzie można było zapoznać się z najnow-
szymi rozwiązaniami technologicznymi                  
w zakresie sprzętu stosowanego w okuli-
styce i optometrii. 

 Główną platformę służącą do dzielenia 
się wiedzą stanowi coroczna Konferencja  
Vision-X Dubai współorganizowana przez 
DWTC, która odbyła się 20 maja. W tym 
roku konferencję poprowadził dr M. Alaa El 
Danasoury, światowy pionier w dziedzinie 
chirurgii refrakcyjnej i prezes Międzynaro-
dowego Towarzystwa Leczenia Zaćmy oraz 
Chirurgii Refrakcyjnej. Tematyka koncen-
trowała się wokół najnowszych osiągnięć 
w zakresie chirurgii rogówki oraz chirur-
gii refrakcyjnej oraz ostatnich rozwiązań 
technologicznych stosowanych w tych 
dwóch obszarach chirurgii oka. Ponadto, 
odbyło się wideo-sympozjum, dzięki które-
mu specjaliści mogli dokładnie prześledzić 
przebieg skomplikowanych zabiegów me-
dycznych w zakresie chirurgii oka. 

 W ramach targów odbyły się również 
seminaria na temat rozwoju działalności 
gospodarczej oraz seminaria edukacyjne, 
takie jak na przykład warsztaty prowadzo-
ne wspólnie przez Nikon i Maui Jim służące 
prezentacji skutecznych strategii sprzeda-
ży detalicznej, czy sesja zorganizowana 
przez Egma Lens Factory, poświęcona hi-
storii rozwoju technologii produkcji socze-
wek  w ciągu ostatniej dekady.

Vision-X 18-20.05.2010     

Dubaj
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 Kursy refrakcji 
 w Poznaniu
W miesiącu maju br. zakończył się organizo-
wany przez MCRO w Poznaniu kurs refrakcji II 
stopnia zaawansowania. W kursie uczestniczyło 
25 osób. 

Przyjmujemy zapisy na jesienne edycje kursów 
refrakcji o różnym poziomie zaawansowania. 
tel. 61 853-77-83; e-mail: biuro@mcro.pl 

JUBILEUSZ 20-LECIA MCRO 
W POZNANIU

Uroczystość jubileuszowa odbędzie się w dniu 
04 września br. w Pałacu w Wiejcach k/Między-
chodu. Szczegółowe informacje w biurze Cechu 
tel. 61 853-77-83; e-mail: biuro@mcro.pl 

Informacja własna MCRO,
fot. MCRO

„Korekcja wad wzro-
ku – procedury bada-
nia refrakcji”.

W celu ugruntowania i poszerzenia wiedzy zdo-
bytej na kursach refrakcji polecamy Państwu 
drugie wydanie książki dr Andrzeja Styszyńskie-
go „Korekcja wad wzroku – procedury badania 
refrakcji”. Nakładem wydawnictwa Alfa-Medi-
ca Press ukazało się, wydane we współpracy           
z Krajową Rzemieślniczą Izbą Optyczną, dru-
gie, rozszerzone i uzupełnione wydanie książki 
dr Andrzeja Styszyńskiego. W porównaniu do 

wydania pierwszego rozbudowany został 
rozdział dotyczący korekcji soczewkami 
kontaktowymi, dodany rozdział „Procedura 
badania optometrycznego” odnoszący się 
do standardu badania optometrycznego 
oraz dodatkowy test sprawdzający. 

Książka w cenie 70,00 zł dostępna jest 
w Biurze Cechu w Warszawie przy ul. 
Piekarskiej 6/5 w godz. 9:00-13:00, 
tel.22/635 78 67, e-mail: cech.optyk@
interia.pl, jak również w formie wysył-
kowej za zaliczeniem pocztowym.

ZAPRASZAMY

Informacja własna
Cech Optyków w Warszawie
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 Kursy refrakcji
Zapraszamy od września do uczestnictwa w kursach refrakcji pierwszego, drugiego i trzecie-

go stopnia organizowanych przez Cech Optyków w Warszawie, pod patronatem Krajowej Rzemieślniczej 
Izby Optycznej. Proponujemy Państwu, w ramach zajęć na kursie I stopnia, cykl sześciu sześciogodzin-
nych wykładów obejmujących wiadomości teoretyczne jak również zajęcia praktyczne z zakresu podstaw 
refrakcji (łącznie 36 godzin). Kurs drugiego stopnia stanowi uzupełnienie zagadnień z zakresu refrak-
cji, z uwzględnieniem ćwiczeń ortooptycznych oraz wiadomości dotyczących doboru soczewek kontak-
towych - łącznie 25 godzin. Ćwiczenia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem m.in. foroptera, lam-
py szczelinowej oraz kasety okulistycznej. Zajęcia na kursach, obejmujące wykłady teoretyczne, jak 
również ćwiczenia praktyczne prowadzone są przez lek. med. Andrzeja Styszyńskiego, w soboty lub 
w niedziele w zależności od grupy, raz w miesiącu w siedzibie KRIO przy ul. Przy Agorze 28 w Warszawie. 
W związku z dużym zainteresowaniem optyków pogłębianiem wiedzy z zakresu badania refrakcji, dotychcza-
sowa oferta szkoleniowa obejmująca kursy pierwszego i drugiego stopnia została rozszerzona o szkolenie 
trzeciego stopnia obejmujące głównie ćwiczenia praktyczne, realizowane w małych grupach, z możliwością 
indywidualnych konsultacji z wykładowcą lek. med., mgr fizyki Andrzejem Styszyńskim. Celem  kursu, stano-
wiącego łącznie 21 godzin, są ćwiczenia praktyczne z zakresu badania refrakcji oraz sposoby postępowania       
z zastosowaniem procedur optometrycznych.  Poniżej prezentujemy program kursów refrakcji I, II i III stopnia.

Program kursu refrakcji 
- I stopnia

1. Podstawy optyki geometrycznej.
2. Układ wzrokowy.
3. Układ optyczny oka (punkt daleki, punkt  
    bliski, refrakcja, amplituda akomodacji).
4. Krótkowzroczność i zasady jej korekcji.
5. Nadwzroczność i zasady jej korekcji.
6. Astygmatyzm i zasady jego korekcji.
7. Ostrość wzroku i sposoby jej badania.
8. Subiektywne (podmiotowe) metody okre-
    ślania refrakcji:
    - metoda Dondersa,
    - test czerwono-zielony
    - określenie astygmatyzmu z użyciem figu-

ry promienistej,
    - określenie astygmatyzmu za pomocą 

skrzyżowanego cylindra.

9. Obiektywne (przedmiotowe) metody okre-
    ślania refrakcji:
    - skiaskopia,
    - oftalmometr,
    - refraktometr,
    - autorefraktometr.
10. Badanie i korekcje prezbiopii.
11. Pryzmaty i ich zastosowanie. Pryzmatyczne      
      działanie soczewek sferycznych.
12. Widzenie obuoczne (ortoforia, heteroforia,  
       zez towarzyszący, zez porażenny).
13. Zależność między akomodacją a konwer-
       gencją.
14. Badanie refrakcji oraz ustalanie odpowied-
   niej korekcji obuocznej za pomocą foropteru. 
15. Badanie refrakcji osób słabo widzących.
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PROGRAM KURSÓW REFRAKCJI
Cech Optyków w Warszawie zaprasza na kursy refrakcji I, II i III-go stopnia
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Program kursu refrakcji 
- II stopnia

I. Metody badania wad refrakcji
A. Metody subiektywne 
   - metoda Dondersa,
   - pomiar astygmatyzmu za pomocą cylindra  

skrzyżowanego,
   - badanie refrakcji za pomocą foropteru.
B. Metody obiektywne
    - skiaskopia,
    - refraktometr Hartingera,
    - utorefraktometr.
C. Korekcja starczowzroczności.
II. Korekcje zaburzeń widzenia obuocznego
1. Fizjologia widzenia obuocznego.
2. Zaburzenia widzenia obuocznego.
3. Metody badania widzenia obuocznego.
4. Analiza graficzna zależności pomiędzy  
    akomodacją  i konwergencją.
5. Optometryczne metody leczenia zaburzeń 
    widzenia obuocznego.
III. Korekcja wad wzroku soczewkami kon-
       taktowymi
1. Podstawy anatomii i fizjologii rogówki.
2. Rodzaje soczewek kontaktowych, budo-
    wa, materiały.
3. Fizjologia i badanie układu łzowego.
4. Badanie oczu poprzedzające dobór so-
    czewki.
5. Zasady dobierania miękkich soczewek 
    kontaktowych.
6. Kontrolne badanie pacjentów noszących 
    soczewki kontaktowe.
7. Powikłania związane z noszeniem socze-
    wek kontaktowych.
IV. Pole widzenia, metody badania i przyczy-
    ny zaburzeń pola widzenia.
V. Najczęstsze stany chorobowe układu 
    wzrokowego utrudniające dobór korekcji  
    okularowej.
VI. Korekcja wad wzroku i pomoce optyczne 
    dla słabo widzących.

Program kursu refrakcji 
- III stopnia

1. Metody badania refrakcji i zasady optycz-
    nej korekcji wzroku:
     a/ metody subiektywne /podmiotowe/,
     b/ metody obiektywne /przedmiotowe/.
2. Metody badania i korekcji zaburzeń wi-
    dzenia obuocznego:
     a/ usprawnienie akomodacji i konwer-
    gencji.
3. Badanie i korekcja do bliży.
4. Wyposażenie gabinetu optometrycznego:
      a/ omówienie testów /m.in. w rzutniku/
5. Badanie refrakcji i korekcja osób słabo 
    widzących:
      a/ pomoce wzrokowe.
6. Optyk a choroby oczu, współpraca pomię-
    dzy optykiem a okulistą.
7. Korekcja przy pomocy soczewek kontak-
    towych:
      a/ soczewki miękkie,
      b/ soczewki twarde,
      c/ soczewki diagnostyczne.

Informacja własna 

Cech Optyków w Warszawie

Pełna informacja  wraz z pro-
gramami kursów I , II i III  
stopnia dostępna jest również 
na stronie internetowej Cechu 
- www.cechoptykwar.pl 

Zgłoszenia przyjmuje telefo-
nicznie lub pocztą elektroniczną  
Biuro Cechu - tel. 22/635 78 67, 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 9:00-13:00 e-mail: 
cech.optyk@interia.pl 

Kolejna edycja kursu I i III stopnia rozpocznie się we wrześniu 2010 r.
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Walne Zgromadzenie
W dniu 10 kwietnia br. w siedzibie KRIO, odbyło się Walne Zgromadzenie Cechu Optyków w Warsza-

wie. Podczas spotkania, w części sprawozdawczej, przedstawiono protokół Komisji Rewizyjnej, podsumowano 
pracę Zarządu, Rady Mężów Zaufania i Sądu Cechowego.

 Głównym tematem poruszanym podczas zebrania były plany dotyczące funkcjonowania w najbliż-
szym roku. Zgodnie z objętym przed kilku laty kierunkiem Cech z dużym powodzeniem zajmuje się działalnoś-
cią szkoleniową. W minionym roku przeprowadziliśmy kursy refrakcji organizowane przez cech nieprzerwanie 
od 2003 r. Łącznie od ostatniego Walnego Zgromadzenia w kwietniu ubiegłego roku w szkoleniach przeprowa-
dzonych przez naszą organizację uczestniczyło 85 osób, co stanowi zdecydowanie zadawalający wynik. Zorga-
nizowaliśmy również kurs komunikacji z klientem prowadzony przez p. Szymona Grygierczyka, w którym wzięło 
udział 32 osoby. Na jesieni planowane są kolejne etapy kursu dotyczące specyfiki rozpatrywania i załatwiania 
reklamacji. Organizowane przez Cech kursy cieszą się w dalszym ciągu dużym powodzeniem, dzięki stworzeniu 
profesjonalnego gabinetu optometrycznego dającego możliwość przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu refrakcji. 
Zapraszamy na kolejne edycje kursów rozpoczynające się we wrześniu. W przyszłym roku, tak jak w latach 
poprzednich planujemy organizację trzeciego już - Karnawałowego Balu Optyków, który stał się naszą cykliczną 
imprezą. Po wielu pochwałach odebranych po tegorocznym balu ze zdwojoną energią zajmiemy się organizacją 
kolejnej imprezy tanecznej dla naszego środowiska. 
Walne Zgromadzenie to dobry moment na przedstawienie planów działalności na rok następny. Cech w dal-
szym ciągu będzie prowadził działalność szkoleniową spotykającą się z niesłabnącym zainteresowaniem, po-
szukując jednocześnie nowych możliwości związanych z doskonaleniem zawodowym optyków, jak również 
dotyczących integracji środowiska.

Aktualny skład Zarządu 
Cechu Optyków
w Warszawie

Starszy Cechu               
Podstarszy Cechu        
Sekretarz                     
Skarbnik                      
Członek     
Członek  
Członek  

Jerzy Wysocki
Andrzej Biernacki
Andrzej Dąbrowski
Zbigniew Gajewski
Robert Kilen
Joanna Mikulska
Wojciech Błaszczyk

Informacja własna Cechu Optyków w Warszawie 

fot. Cech Optyków w Warszawie
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W maju br. firmy
Hoya Lens Poland, Transitions Optical ®, CIBA VISION
oraz Scandinavian Eyewear
po raz kolejny zorganizowa∏y wspólnie konferencje, majàce na celu
przybli̋ enie optykom i okulistom, do nich bowiem by∏y adresowane
spotkania, najnowszych produktów i us∏ug znajdujàcych sí  w ich
ofercie. Tym razem konferencje odby∏y sí  w trzech miastach:
Gdyni, Warszawie i Katowicach.

Frekwencja tradycyjnie dopisa∏a, co
utwierdza organizatorów w s∏usznoÊci
tworzenia okazji do takich spotkaƒ.
Przybyli goÊcie, po powitalnym pocz´-
stunku, mieli okazj´ wys∏uchaç prelekcji
czterech firm. 

Jako pierwsza zaprezentowa∏a si´
firma Hoya. Pan Szymon Grygierczyk,
Zast´pca Dyrektora Generalnego,
opowiedzia∏ s∏uchaczom o korzyÊciach
p∏ynàcych ze wspó∏pracy z firmà Hoya
której, jak wynika∏o z prezentacji,
nadrz´dnym celem jest dostarczanie
optykom nowoczesnych rozwiàzaƒ,
wspierajàcych proces sprzeda˝y w ich
salonach. Wydaje si´, ˝e logiczna argu-
mentacja prelegenta przekona∏a wielu
optyków do potrzeby inwestowania 
w najnowoczeÊniejsze narz´dzia infor-
matyczne. Jak podkreÊla∏ Pan Grygierczyk,
lojalnoÊç klienta, b´dàca wypadkowà
stopnia zadowolenia z nabywanego pro-
duktu oraz poziomu obs∏ugi, jest bez-
cenna i konieczna dla zapewnienia
salonom sta∏ego wzrostu.
Narz´dzia i us∏ugi oferowane przez firm´
Hoya, takie jak system zamówieƒ
Hoyalog, us∏uga zdalnego szlifowania
soczewek Cut&Edge, program dorad-
czy Vision Care Center i MyStyle
iDentifier, system videocentracji visuReal,
czy portal internetowy Hoyanet, to
obecnie nieodzowne wsparcie pracy
nowoczesnego salonu optycznego, prag-
nàcego sprostaç oczekiwaniom coraz

bardziej wyedukowanego i wymagajàcego
klienta. 

Kolejne wystàpienie nale˝a∏o do
Pani Marioli Graczyk, Dyrektora Gene-
ralnego Transitions Optical® na Polsk´,
która zaprezentowa∏a szczegó∏y nowej
strategii marketingowe firmy.
W tym roku firma Transitions Optical®

jest sponsorem dru˝yny kolarskiej
Garmin-Transitions®. Dla firmy jest to
Êwietna okazja do promowania swoich
produktów wÊród konsumentów na
ca∏ym Êwiecie. Soczewki fotochromowe
Transitions® sprawdzajà si´ doskonale
podczas profesjonalnych wyÊcigów
kolarskich, jak i podczas rekreacyjnej
jazdy na rowerze. Dru˝yn´ Garmin-
-Transitions® b´dzie mo˝na zobaczyç
równie˝ w Polsce, podczas Tour de
Pologne w sierpniu br. Sprintera zespo∏u
Garmin-Transitions®, Tyler’a Farrar’a,
mo˝emy oglàdaç w nowej reklamie
telewizyjnej Transitions® na kanale
Eurosport.

Nast´pna prezentacja nale˝a∏a do
firmy CIBA VISION. Dyrektor Marketingu,
Pani Beata Brudzyƒska-Nowak, przy-
bli˝y∏a s∏uchaczom warunki promocji
soczewek DAILIES AquaComfort Plus 
i okularów Ray-Ban, pod has∏em:
„Najmodniejsza para sezonu”, która
niewàtpliwie stanie si´ sukcesem.
Komfortowe, jednodniowe soczewki
kontaktowe DAILIES AquaComfort Plus,
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w po∏àczeniu z kultowymi okularami przeciw-
s∏onecznymi Ray-Ban, to kwintesencja lata 
– poczucie swobody, modny wyglàd, a do
tego 100% ochrona wzroku. Salony opty-
czne, bioràce udzia∏ w promocji, otrzymujà
Êwietnie przygotowane materia∏y POS (tak˝e
z mo˝liwoÊcià indywidualnego ich dostosowa-
nia) oraz wsparcie w postaci zakrojonej na 
szeroka skaĺ  kampanii radiowej, prasowej 
i internetowej.

Ostatni prelegent, Pan Adam Kujawski,
reprezentujàcy firm´ Scandinavian Eyewear,
przedstawi∏ nowoÊci w oprawach okularo-
wych na rok 2010. Ju˝ niebawem portfolio
firmy rozszerzà marki: Oscar Jacobson,
Lexington i Pilgrim. Skandynawski design 
nie przestaje zachwycaç swà prostotà,
elegancjà, i oszcz´dnoÊcià Êrodków wyra-
zu, puentowanà misternymi detalami. 
To ponadczasowa stylistyka, którà naprawd´
warto mieç w swoim salonie.

Rozbudzona wyk∏adami ciekawoÊç
goÊci zosta∏a zaspokojona przy stoiskach
poszczególnych firm, gdzie ich przedsta-
wiciele ch´tnie udzielali szczegó∏owych
informacji na temat produktów i zasad
wspó∏pracy. Tradycyjnie ju˝, po prezen-
tacjach odby∏ si´ pocz´stunek, uÊwiet-
niony symbolicznà lampkà wina.

Jak pokazuje doÊwiadczenie organi-
zatorów, mimo up∏ywu czasu formu∏a
takich spotkaƒ nadal cieszy si´ ogromnà
popularnoÊcià.
To doskona∏a okazja do spotkania si´ ze
swoimi klientami i zapytania ich wprost 
o sprawy, których w codziennej wspó∏-
pracy niejednokrotnie nie sposób poruszyç.
To okazja do zapytania o uwagi dotyczàce
produktów, jakoÊci wspó∏pracy oraz ocze-
kiwaƒ na przysz∏oÊç. Optycy równie˝ czer-
pià korzyÊci z dialogu, mogàc wymieniç
doÊwiadczenia z innymi przedstawicielami
swojej bran˝y, nawiàzaç ciekawe znajo-
moÊci i co zdaje si´ najwa˝niejsze, lepiej
poznaç firm´, z którà na co dzieƒ
wspó∏pracujà. 

W dobie rozwoju informatyzacji kon-
takt osobisty zdaje si´ byç luksusem, na
który z braku czasu, coraz rzadziej
mo˝emy sobie pozwoliç. Warto jednak dbaç
o relacje, bo przecie˝ w∏aÊnie one nadajà
naszej pracy ludzki wymiar. 

Oprac. Maja Kornacka, fot. HOYA
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W 2010 roku firma Transitions Optical jest sponsorem

drużyny kolarskiej Garmin - Transitions

www.transitions.com
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W odpowiedzi na oczekiwania środo-
wiska, 24 kwietnia 2010 w gościnnych 
salach hotelu Andels w samym cen-
trum miasta, Małopolski Cech Optyków 
w Krakowie zorganizował spotkanie 
na które zostało zaproszonych 25 firm  
działających w naszej branży. Byli to 

zarówno rodzimi producenci, przedsta-
wiciele działających na naszym rynku 
firm zagranicznych jak i również, po 
raz pierwszy swój towar w Polsce za-
prezentowała, czeska firma New Line 
Optic.

 Dopisali nasi koledzy. Nasze hostessy  
zarejestrowały łącznie 181 osób jako 
przedstawicieli firm optycznych. Liczne 
grono uczestników wraz z osobami to-
warzyszącymi oraz goście z za naszej 
południowej granicy tworzyli rodzinny 
klimat naszego spotkania. 

 Ciekawa oferta wystawiennicza, wy-
kłady tematyczne, upominki od firm, 
spotkania towarzyskie, zwiedzanie Kra-
kowa i atmosfera wiosennej zabawy to 
niezapomniane atuty naszej imprezy. 

Krakowska Wiosna 
Optyczna 2010

 fot. INTEROPTYKA

Nareszcie…
to najczęściej przewijają-
ce się słowo padające 
z ust optyków odwiedza-
jących pierwszą Krakow-
ską Wiosnę Optyczną.
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	 Małopolski Cech Optyków serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom i sympatykom Kra-
kowskiej Wiosny Optycznej 2010. Mamy nadzieje, że spotkanie spełniło oczekiwania, pozwoliło 
na nawiązanie i odnowienie kontaktów zawodowych, prywatnych i towarzyskich oraz pozosta-
nie na bardzo długo w pamięci tych którzy nas odwiedzili i tych których zapraszamy na następ-
ną wiosnę 2011 do Krakowa.
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Organizator: 
Małopolski Cech Optyków

w Krakowie

fot. INTEROPTYKA
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Unit okulistyczny
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zestaw:
> unit
> rzutnik
> foropter
> rami  do foroptera

cena promocyjna: 
16.000 z  netto



>TW-1060 Dioptromierz 
cyfrowy z drukark
i testerem UV

>TW-1001
Dioptromierz
lunetowy

>TW-1430
Foropter manualny

>TW-800A
Rzutnik testów

>TW-2180 Rowkarka

>TW-1008
Dioptromierz
ekranowy
z drukark

>YZ-5F1 Lampa 
szczelinowa
typ Haag Streit

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

>TW-1935
Szli erka r czna

www.                          .pl







FPUH LOOK

Amerykańsko-Czeska optyczna spółka handlowa
 - producent opraw okularowych - 

poszukuje pracowników / partnerów na stanowisko:

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
Opis stanowiska

 – dystrybucja opraw okularowych i przeciwsłonecznych.
Miejsce pracy – na terenie Śląska, Małopolski,

Podkarpacie, Opolskie, Dolnośląskie, Świętokrzyskie

Wykształcenie minimum średnie.
Wysoki standard produktów.

Możliwość zarobku jest nieograniczona!
Własny samochód niezbędny.

Kontakt:                                           
Adam Balczerzyk: Tel.: +48503155993

Luboš Nerad: Tel.: +420 777 914 258
CV proszę przesyłać pod adres:

fpuh.look@gmail.com,  lubos.nerad@ambg.cz
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Marka Carrera rozpoczęła produkcję 
modeli okularów dla branży sportowej 
w roku 1956. Okulary przeciwsłoneczne 
Carrera osiągnęły ponownie szczyty 
popularności w latach osiemdziesiątych, 
stając się najważniejszą ikoną mody 
tamtej epoki w branży optycznej. 

Christina Aguilera 
w wideoklipie „Not 

Myself Tonight” pre-
zentuje się 

w okularach Carrera

W końcu odbyła się 
premiera długo wyczekiwa-
nego najnowszego teledysku 
Christiny Aguilery „Not My-
self Tonight”. Zmysłowa pio-
senkarka prezentuje w nim 
okulary przeciwsłoneczne                                     
z legendarnej kolekcji 
Vintage marki Carrera, czyli 
stylowy dodatek bez którego 
w tym sezonie nie może 
się obyć żadna miłośniczka 
mody.

W najnowszym teledysku, 
którego reżyserem był Hype 
Williams, a producentem wy-
twórnia płytowa RCA Recor-
ds, Aguilera odkrywa przed 
fanami swoje nowe oblicze. 
Pomysł na wideoklip polega 
na tym, że Aguilera przecho-
dzi metamorfozy i wciela się 
w wiele różnych postaci, któ-
re łączy jedna cecha – silna 
a jednocześnie niepokorna 
osobowość piosenkarki, tak 
uwielbiana przez fanów.                                  
W wysmakowanym styli-
stycznie wideoklipie Christina 
Aguilera pokazuje przebłyski 
świata przyszłości. Piosenka 
„Not Myself Tonight” ma wy-
raźny taneczny beat i wpada 
w ucho. „Not Myself Tonight” 
to singiel promujący nowy 
album artystki „Bionic”.

W kilku ujęciach wideokli-
pu Christina ma na sobie 
model okularów przeciwsło-
necznych Carrera „Endu-
rance” z kolekcji Vintage. 
Okulary zostały wykonane                                          
z optylu (zastrzeżona nazwa 
handlowa polimeru uży-
wanego wyłącznie przez 
Grupę Safilo). Inspiracją dla 
modelu „Endurance” jest styl 
charakterystyczny dla lat 
osiemdziesiątych. „Enduran-
ce” przykuwa uwagę widzów 
wyraźnie rozpoznawalną 
stylistyką okularów pilotek. 
Okulary przeciwsłoneczne 
Carrera, zaprojektowane 
zgodnie z najnowszymi tren-
dami  w modzie, pomagają 
Christinie Aguilerze wyrazić 
swój niezwykle nowoczesny     
i ciągle ewoluujący styl. 

W kolekcji Carrera Vintage 
znajduje się wiele modeli 
okularów przeciwsłonecz-
nych przeznaczonych 
dla młodych i stylowych 
trendsetterów z różnych czę-
ści świata. Kultowe detale                        
w stylu retro nadają mode-
lom indywidualny charakter, 
dzięki którym osoby je no-
szące będą mogły w bardzo 
wyrazisty sposób zamanife-
stować swój unikalny styl.

Opracowanie: INTEROPTYKA,
fot. Safilo
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Marka Carrera rozpoczęła produkcję 
modeli okularów dla branży sportowej 
w roku 1956. Okulary przeciwsłoneczne 
Carrera osiągnęły ponownie szczyty 
popularności w latach osiemdziesiątych, 
stając się najważniejszą ikoną mody 
tamtej epoki w branży optycznej. 

Christina Aguilera 
w wideoklipie „Not 

Myself Tonight” pre-
zentuje się 

w okularach Carrera

W końcu odbyła się 
premiera długo wyczekiwa-
nego najnowszego teledysku 
Christiny Aguilery „Not My-
self Tonight”. Zmysłowa pio-
senkarka prezentuje w nim 
okulary przeciwsłoneczne                                     
z legendarnej kolekcji 
Vintage marki Carrera, czyli 
stylowy dodatek bez którego 
w tym sezonie nie może 
się obyć żadna miłośniczka 
mody.

W najnowszym teledysku, 
którego reżyserem był Hype 
Williams, a producentem wy-
twórnia płytowa RCA Recor-
ds, Aguilera odkrywa przed 
fanami swoje nowe oblicze. 
Pomysł na wideoklip polega 
na tym, że Aguilera przecho-
dzi metamorfozy i wciela się 
w wiele różnych postaci, któ-
re łączy jedna cecha – silna 
a jednocześnie niepokorna 
osobowość piosenkarki, tak 
uwielbiana przez fanów.                                  
W wysmakowanym styli-
stycznie wideoklipie Christina 
Aguilera pokazuje przebłyski 
świata przyszłości. Piosenka 
„Not Myself Tonight” ma wy-
raźny taneczny beat i wpada 
w ucho. „Not Myself Tonight” 
to singiel promujący nowy 
album artystki „Bionic”.

W kilku ujęciach wideokli-
pu Christina ma na sobie 
model okularów przeciwsło-
necznych Carrera „Endu-
rance” z kolekcji Vintage. 
Okulary zostały wykonane                                          
z optylu (zastrzeżona nazwa 
handlowa polimeru uży-
wanego wyłącznie przez 
Grupę Safilo). Inspiracją dla 
modelu „Endurance” jest styl 
charakterystyczny dla lat 
osiemdziesiątych. „Enduran-
ce” przykuwa uwagę widzów 
wyraźnie rozpoznawalną 
stylistyką okularów pilotek. 
Okulary przeciwsłoneczne 
Carrera, zaprojektowane 
zgodnie z najnowszymi tren-
dami  w modzie, pomagają 
Christinie Aguilerze wyrazić 
swój niezwykle nowoczesny     
i ciągle ewoluujący styl. 

W kolekcji Carrera Vintage 
znajduje się wiele modeli 
okularów przeciwsłonecz-
nych przeznaczonych 
dla młodych i stylowych 
trendsetterów z różnych czę-
ści świata. Kultowe detale                        
w stylu retro nadają mode-
lom indywidualny charakter, 
dzięki którym osoby je no-
szące będą mogły w bardzo 
wyrazisty sposób zamanife-
stować swój unikalny styl.

Opracowanie: INTEROPTYKA,
fot. Safilo

Origami

Proces tworzenia delikatnych dzieł 
origami zaczyna się od zwykłej kwa-
dratowej kartki papieru, z której bez 
żadnego cięcia czy przyklejania cze-
gokolwiek, można uzyskać niezwykle 
zadziwiające kształty i formy.

Oryginalny charakter tej niezwykłej 
techniki składania papieru zainspirował 
projektantów z OWP do stworzenia 
modelu 8567. Są to innowacyjne okulary 
przeznaczone dla mężczyzn, które zo-
stały wykonane z lekkiej jak piórko stali 
nierdzewnej. Okulary sprawiają wraże-
nie masywnych i wyrazistych, a fakt, że 
w rzeczywistości są bardzo lekkie może 
wywołać nieoczekiwane pozytywne 
zaskoczenie. Stylistyka sportowa o wy-
raźnie zaznaczonych liniach – wyłącznie 
dla mężczyzn!

Origami to nazwa 
japońskiej sztuki 
składania papieru.
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otwiera
Laboratorium

Soczewek
Recepturowych

w Polsce
W piàtek, 21 maja o godz. 17:00,

odby∏a si´ oficjalna ceremonia otwarcia
Laboratorium Soczewek Recepturowych
firmy Hoya w Polsce. Wzi´∏o w niej udzia∏
wielu znamienitych goÊci, mi´dzy innymi
Yuichi Kusumoto – Ambasador Nadzwy-
czajny i Pe∏nomocny Japonii w Polsce,
Pawe∏ Lepczyƒski – Prezes Zarzàdu Hoya
Lens Poland, Gerald W. Bottero
– President & CEO HOYA Vision Care
Globally, Józef Zalewski – Burmistrz Miasta
i Gminy Piaseczno oraz Jan Dàbek
– Starosta Powiatu Piaseczyƒskiego.
Bran˝´ optycznà reprezentowali m.in.:
Marek Jakubowicz (Krajowa RzemieÊlnicza
Izba Optyczna), Jerzy Wysocki (Cech
Optyków w Warszawie), Henryk Sworczuk
(Pomorski Cech Optyków), Artur Polar
(Lubelski Cech Optyków) oraz Leszek
Go∏uch (Mi´dzywojewódzki Cech Rzemios∏
Optycznych).

hoya oko 2010 lab  5/26/10  11:08 PM  Page 1
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Ceremonia mia∏a miejsce w siedzibie
firmy Hoya, w Piasecznie. Po krótkich
przemówieniach nastàpi∏o uroczyste przeci´cie
wst´gi, którego dokonali wspólnie Pawe∏
Lepczyƒski i Gerald Bottero. Wybrani goÊcie
zasadzili drzewa, japoƒskie wiÊnie, które na-
wiàzujà do rodowodu firmy i których wzrost ma
symbolizowaç jej rozwój. 

„Otwarcie fabryki Hoya Lens Poland
jest dla nas wa˝nym wydarzeniem” – powiedzia∏
Gerald Bottero, który przyjecha∏ do Polski
specjalnie na t´ uroczystoÊç. „Rynek optyczny
w Polsce nadal kryje olbrzymi potencja∏ 
i naszym celem jest jego jak najlepsze wyko-
rzystanie. Z zapleczem w postaci nowoczes-
nego Laboratorium Soczewek Recepturowych
mamy szans´ dotarcia do szerokiego grona
odbiorców.”

To moment, na który firma czeka∏a
wiele lat. Dotychczas soczewki by∏y impor-
towane do Polski z innych krajów europejskich,
a tak˝e z Tajlandii. To sprawia∏o, ˝e niejed-
nokrotnie  czas oczekiwania by∏ dla optyków
zbyt d∏ugi. Teraz, dzi´ki fabryce w Piasecznie,
wyposa˝onej w nowoczesne maszyny i urzà-
dzenia, sytuacja ulegnie radykalnej zmianie.
Pierwsza partia soczewek wyprodukowanych
w Polsce ju˝ trafi∏a na rynek. 
Skala inwestycji wynosi 32 mln z∏otych.
Fabryka docelowo zatrudniaç b´dzie oko∏o 200
osób.

Hoya to najwi´kszy na Êwiecie kon-
cern optyczny z siedzibà w Tokio, b´dàcy
wiodàcym dostawcà innowacyjnych produk-
tów i us∏ug opartych na zaawansowanych tech-
nologiach optycznych, notowany na Tokijskiej
Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych Nikei.

Firma o 70-cio letniej tradycji skupia
obecnie swojà dzia∏alnoÊç w czterech
obszarach: OCHRONY WZROKU, zajmujà-
cym si´ produkcjà soczewek okularowych,
soczewek kontaktowych oraz soczewek
wewnàtrzga∏kowych, wykorzystywanych w ope-
racjach zaçmy; OCHRONY ZDROWIA, dos-
tarczajàcym systemy obrazowania en-
doskopowego i urzàdzenia medyczne;
ELEKTROOPTYKI, produkujàcym elementy
pó∏przewodników i paneli ciek∏okrystalicznych
(LCD), soczewki do aparatów cyfrowych, ele-
menty optyczne dysków twardych oraz oscy-
latory laserowe; FOTOGRAFII, odpowiedzial-
nym za produkcj´ lustrzanek jednoobiekty-
wowych, kompaktowych aparatów cyfrowych,
obiektywów, a tak˝e modu∏ów obiektywów 
i mikrosoczewek.

Obecnie koncern Hoya posiada ponad
100 oddzia∏ów i zatrudnia oko∏o 35.000 osób
na ca∏ym Êwiecie. W dzisiejszej, stale zmienia-
jàcej si´ gospodarce Êwiatowej, Hoya dzi´ki
swojemu potencja∏owi w zakresie technologii 
i zarzàdzania, potrafi szybko reagowaç na 
zmiany koniunktury i osiàgaç trwa∏y wzrost. 

Oprac. Maja Kornacka, fot. HOYA
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	 Pozytywny odbiór, zarówno przez wystaw-
ców jak i zwiedzających, poznańskiego de-
biutu OPTYKI w 2008 roku pozwolił wpisać 
to wydarzenie na stałe do kalendarza imprez 
targowych jako największe i najbardziej pre-
stiżowe przedsięwzięcie w branży optycznej  
w Polsce skupiające profesjonalistów zarówno 
z kraju, jak i zagranicy. W roku 2008 mieliśmy 
przyjemność gościć ponad 100 wystawców 
oraz 1500 zwiedzających związanych z bran-
żą.
 Kredyt zaufania dany nam przez Państwa 
skłania nas do jeszcze większych wysiłków, by 
targi OPTYKA uczynić wydarzeniem na miarę 
Państwa oczekiwań. Naszą uwagę koncentru-
jemy na tym co stanowi o powodzeniu impre-
zy, czyli na zainteresowaniu targami jak naj-
większej grupy osób zawodowo związanych 
z branżą optyczną: przedstawicieli producen-
tów i dystrybutorów sprzętu i wyposażenia 
optycznego z jednej strony oraz optyków, op-
tometrystów, przedstawicieli środowiska na-
ukowego i pozostałych uczestników rynku 
optycznego z drugiej.
 Dla uczestników targów organizujemy 
program konferencji, kursów i wydarzeń 

współpracując z ośrodkami naukowymi, na-
szymi Wystawcami a także mediami. W tym 
roku będzie to między innymi Konferencja 
OPTYKA 2010. Tegoroczna odsłona poświęco-
na będzie edukacji, badaniom i prawu. Orga-
nizacji konferencji podjęły się Wydział Fizyki 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu, Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna 
KRIO oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie.
 Zapewniamy Państwu wszelkie wygody: 
najlepsze w Polsce warunki wystawiennicze,
pełną i sprawną infrastrukturę, parkingi. Za-
równo targi, jak i konferencje odbywają się 
w najnowszych i najbardziej nowoczesnych 
pawilonach MTP. 
 Będzie nam niezmiernie miło gościć Pań-
stwa na najbliższej edycji Targów Optycznych 
OPTYKA 2010. Serdecznie zapraszamy do ak-
tywnego współtworzenia tego wyjątkowego 
wydarzenia. 

OPTYKA 2010
 26-27.11.2010					

Poznań

 Zespół Targów OPTYKA 2010

Zapraszamy do 
udziału w Targach 
Optycznych OPTY-
KA 2010 wspólnym 
przedsięwzięciu 
Krajowej Rzemieślni-
czej Izby Optycznej
KRIO oraz Między-
narodowych Targów 
Poznańskich. Targi 
odbędą się w dniach 
26-27 listopada
2010r. w Poznaniu.

 Fot. INTEROPTYKA

Krajowa Rzemieślnicza 
Izba Optyczna
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tel. 519 055 240
tel. 506 187 347

fax. 32 340 5005 ul. Łowiecka 15
41-707

Ruda Śląska

Organic 1.60 ASPH
SUPER FLAT CURVE

- NOWOCZESNA SOCZEWKA ASFERYCZNA

- DOSKONAŁE ODWZOROWANIE OBRAZU

- SUPER PŁASKA  KONSTRUKCJA

- ZMINIMALIZOWANY EFEKT POWIĘKSZENIA OCZU, DZIĘKI 
  NUMERYCZNIE ZAPROJEKTOWANEJ, ZEWNĘTRZNEJ 
  POWIERZCHNI SOCZEWKI

- DZIĘKI NIEZWYKŁEJ SPRĘŻYSTOŚCI - DZIĘKI NIEZWYKŁEJ SPRĘŻYSTOŚCI 
  ŚWIETNIE NADAJĄCA SIĘ DO MONTAŻU NA ŻYŁKĘ,
  ORAZ DO OPRAW WIERCONYCH

- TECHNOLOGIA

WITH SFC

biuro@optimat-clo.pl
www.optimat-clo.pl

60 2009/6    

Cena od 238,- PLN
netto
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WARSZAWA Policealna Szkoła dla Dorosłych kształci w zawodzie Optyk okularowy.
Placówka z uprawnieniami szkoły publicznej - decyzja nr 21 Kuratorium Oświaty z dnia 05.02.1997r. 

Wykładowcy z dużym doświadczeniem i znajomością rynku optycznego.
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Szkoły (pokój 306). Szczegółowych informacji dotyczą-
cych programu szkoły, opłat oraz systemu pracy udziela sekretariat szkoły.

tel. 22 810-34-59 w. 25 lub 22 810-79-61

Rekrutacja od 15 czerwca do 15 sierpnia 

POZNAŃ JUBILEUSZ 20-LECIA MCRO W POZNANIU. Uroczystość jubileuszowa odbędzie się     
w dniu 04 września br. w Pałacu w Wiejcach k/Międzychodu. 

Szczegółowe informacje w biurze Cechu tel. 61 853-77-83; e-mail: biuro@mcro.pl

ZAPRASZAMY 
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NA ZWYKŁYCH SOCZEWKACH POJAWIA SIĘ 

5 PRZESZKÓD PRZEJRZYSTEGO WIDZENIA.

NIE MA ICH NA SOCZEWKACH CRIZAL.
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OSIĄGNIĘCIE NAJWYŻSZEGO POZIOMU JAKOŚCINOWA GAMA CRIZAL®

Doskonała
Zdolność odpychania wody

Dobra
Zdolność odpychania wody

Doskonała
Odporność na zarysowania

Dobra
Odporność na zabrudzenia

Doskonała
Skuteczność antyrefleksu

Doskonała
Odporność na zarysowania

Idealna
Zdolność odpychania 

kurzu

Doskonała
Odporność na zabrudzenia

Doskonała
Skuteczność antyrefleksu

Idealna
Odporność na zarysowania

Idealna
Zdolność odpychania 

kurzu

Idealna
Odporność na zabrudzenia

Idealna
Skuteczność antyrefleksu

Idealna
Zdolność odpychania 

wody

Nowy Udoskonalony Najnowocześniejszy

• Crizal eliminuje 5 przeszkód przejrzystego widzenia.

• Pierwsza gama soczewek na rynku, która oferuje
odporność na zabrudzenia na wszystkich produktach.

• Dzięki unikalnej zdolności odpychania wody, 
Crizal Forte jest najbardziej zaawansowaną powłoką
antyrefleksyjną na rynku.
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TWARDE FAKTY
Nagroda iF material award 2010 
dla najtwardszej na świecie 
powłoki antyrefleksyjnej 
Hi-Vision LongLife 
firmy Hoya

Najwyższa odporność na zarysowania  
(twardość 15 w skali Bayera)
Znakomite właściwości antystatyczne
Wyjątkowe właściwości hydrofobowe i oleofobowe
Doskonała jakość widzenia
Łatwość czyszczenia
3 lata gwarancji
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