
Hoya to najwi kszy na wiecie koncern optyczny, 
wiod cy dostawca innowacyjnych produktów i usług 
opartych na zaawansowanych technologiach optycznych. 
Firma o 70. letniej tradycji skupia swoj  działalno
w czterech obszarach: 

Ochrony Wzroku,  zajmuj cym si  produkcj  soczewek 
okularowych, soczewek kontaktowych oraz soczewek 
wewn trzgałkowych, wykorzystywanych w operacjach 
za my; 
Ochrony Zdrowia, dostarczaj cym systemy obrazowa-
nia endoskopowego i urz dzenia medyczne; 
Elektrooptyki, produkuj cym elementy półprzewod-
ników i paneli ciekłokrystalicznych (LCD), soczewki do 
aparatów cyfrowych oraz elementy optyczne dysków 
twardych; 
Fotografi i, odpowiedzialnym za produkcj  lustrzanek 
jednoobiektywowych, kompaktowych aparatów cyf-
rowych, obiektywów, a tak e modułów obiektywów 
i mikrosoczewek. 

Obecnie koncern Hoya posiada ponad 100 oddziałów 
i zatrudnia około 35.000 osób na całym wiecie. 

Po 12. latach obecno ci na rynku polskim otworzyli my
Laboratorium Soczewek Recepturowych w Piasecznie. 
Dzi ki temu, mo emy dostarcza  najwy szej jako ci
produkty w du o krótszym czasie. 

Twój sukces jest naszym celem. Sprawdz nas.



WSPÓŁCZESNE ŻYCIE WYMAGA TAK WIELE OD TWOICH OCZU

Nowe niższe ceny na soczewki progresywne Varilux Comfort New Edition:

Od 26.07 – 30.09.2010r.*

*Decyduje data złożenia zamówienia.

220 zł

320 zł

250 zł

350 zł

268 zł

278 zł

380 zł

390 zł

323 zł

333 zł

443 zł

453 zł

sfera

sfera/cylinder

Varilux Comfort NE

Orma 1,5

Varilux Comfort NE

Orma 1,5 Transitions VI

Varilux Comfort NE

Ormix 1,6

Varilux Comfort NE

Ormix 1,6 Transitions VI

Ceny netto za 1 szt. wg cennika Promocyjne ceny netto za 1 szt.

226 zł

326 zł

256 zł

356 zł

sfera

sfera/cylinder

sfera

sfera/cylinder

sfera

sfera/cylinder

Do cen promocyjnych naliczany jest rabat, wynikający z umów handlowych.

Essilor Polonia Sp. z o.o.
:Warszawa tel. (22) 510 59 59, fax (22) 510 59 60, e-mail: bok@essilor.com.pl

Katowice: tel. (32) 258 99 56, (32) 258 58 47, fax (32) 258 35 42, e-mail: bokkatowice@essilor.com.pl
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

AKT-POL ŁÓDŹ 42

AM Group Plus BYDGOSZCZ 5,9

ANDREAS WARSZAWA 76

ARGA POZNAŃ 79

BINOKL JABŁONOWO 54

DEK-OPTICA WROCŁAW 58

DG GROUP ZĄBKI 55

EL-OPTYK JÓZEFÓW 57

ESSILOR POLONIA WARSZAWA 2,32,33

FERVO WARSZAWA 24

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 58

HAYNE POZNAŃ 45

HOYA LENS POLAND WARSZAWA 88

INPOL VISION SOSNOWIEC 74,75

JEGIELKA PILCHOWICE 78

JZO JELENIA GÓRA 15,17,19,21

KAMEX JÓZEFÓW 6

LENSSA WARSZAWA 78

LOOKA LICHEŃ STARY 79

MAŻEX WARSZAWA 58

MEBLE DLA OPTYKÓW ŚWIERK 54

MEGA-OPTIC PIERŚCIEC 56

NORTH-OPTIC KOSZALIN 51

OFTAL-SERV II ŁÓDŹ 79

OPHTALMICA WROCŁAW 5

OPMATIC WARSZAWA 59

OPTALEX WARSZAWA 10

OPTIBLOK ŁÓDŹ 43

OPTICLINE JANOWIEC WLKP. 73

OPTICOM WROCŁAW 79

OPTIMA ZAWIERCIE 71

OPTIMAT CLO RUDA ŚLĄSKA 77

Lista firm / List of firms 

FIRMA LOKALIZACJA STRONA

OPTOMETRIA.PL BRZEG DOLNY 60

OPTOPOL-HANDLOWY ZAWIERCIE 37

OPTY ŁÓDŹ 42

OPTYK + KODA KATOWICE 76

MTP POZNAŃ 3

OPTYKON TCZEW 61

ORATA WARSZAWA 10

OŚRODEK SZKOLENIOWY SOP ŁÓDŹ 34

OXER WARSZAWA 31

POLAND-OPTICAL CIESZYN 86,87

POLO OPOLE 60

PROGRESS LENS POLSKA WARSZAWA 23

PROSTAF POZNAŃ 1,28,29

RM SERVICE WARSZAWA 61

SERV-OPTIC KRAKÓW 73

SEYKOPOL ŁOMIANKI 76

S’OPTICAL JÓZEFÓW 57

SPECTRUM II WROCŁAW 52,53

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 78

SZAJNA LABORATORIUM OPTYCZNE GDYNIA 25,26,27

SZKOŁA OPTYCZNA ŁÓDŹ 85

SZLIF SOPOT 79

SZLIFIERNIA BLOCH POZNAŃ 10

SZLIFIERNIA SIEDEMNASTKA WARSZAWA 76

SZLIFIERNIA VISION LAB JÓZEFÓW 6

TAR-POL NIEPOŁOMICE 72

TRZPIL RUDA TALUBSKA 10

UNIOPTIC ŁÓDŹ 32

VIS-ABRA LUBLIN 57

VISIO/SEIKO OLSZTYN 35

VISION&FASHION BOLESŁAWIEC 36

WIESZAKI WŁOCŁAWEK 77

Список фирм / Firmenverzeichnis 
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JUBILEUSZ 20-
LECIA MCRO
JUBILEUSZ 20-LECIA MIĘDZYWOJE-
WÓDZKIEGO CECHU RZEMIOSŁ OP-
TYCZNYCH W POZNANIU.

4 września br. w urokliwym miejscu 
kompleksu Pałacowego Wiejce k/Mię-
dzychodu odbędzie się uroczystość Ju-
bileuszu 20-lecia założenia Międzywoje-
wódzkiego Cechu Rzemiosł Optycznych 
w Poznaniu.

W programie przewidywane jest spotka-
nie tematyczne firmy HOYA, jak również 
prezentacje firmy CIBA VISION oraz fir-
my JZO sp. z o.o. 

W części oficjalnej  zostaną wręczone 
odznaczenia rzemieślnicze.

Atmosfera spotkania jak również zapro-
szeni goście stworzą zapewne wyjątko-
wy klimat tej uroczystości.

Sponsorem strategicznym uroczystości 
jest firma JZO sp. z o.o. 

Kontakt:
Biuro Cechu tel. 61 853 77 83
e-mail: biuro@mcro.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Informacja własna
Międzywojewódzkiego 

Cechu Rzemiosł Optycz-
nych w Poznaniu
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Dzień do Walki z Fałszerstwem
7 lipca Włoskie Stowarzyszenie Producentów 
Wyrobów Optycznych (ANFAO) promowało na 
terenie całych Włoch nowe wydarzenie w kalen-
darzu branżowym – pierwszy Narodowy Dzień 
do Walki z Fałszerstwem. Obchody zakończyły 
się w Rzymie, gdzie oficjalną przemowę wygło-
siła Emma Marcegaglia, prezes Confindustria 
– pomysłodawcy całej imprezy. Confindustria 
przy organizacji obchodów uzyskała wsparcie 
ze strony Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego 
oraz Departamentu ds. Polityki Społecznej Kan-
celarii Premiera. Patronat nad imprezą objęło 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Jak stwierdził Vittorio Tabacchi, prezes ANFAO, 
„Obchody Dnia do Walki z Fałszerstwem to 
bardzo ważne wydarzenie dla całego sektora. 
Jesteśmy naprawdę dumni, że Confindustria 
wprowadziła w życie naszą propozycję ustano-
wienia dnia, poświęconego różnego rodzaju wy-
darzeniom, takim jak na przykład demonstracje 
ogólnokrajowych jak i lokalnych stowarzyszeń 
branżowych, instytucji, organów ścigania, które 
każdego dnia starają się zatrzymać tę prawdzi-
wą plagę, która wydaje się być niemożliwa do 
opanowania.”

Głównym celem obchodów Narodowego Dnia 
do Walki z Fałszerstwem jest zwiększenie świa-
domości zarówno firm jak i osób prywatnych na 
temat zjawiska fałszerstwa, tak by stał się on 
punktem wyjścia dla innych inicjatyw mających 
za zadanie walkę z rozprowadzaniem podróbek 
markowych produktów. 

Jak wyjaśnia Tabacchi, „Zdecydowaliśmy, że    
w Wenecji zorganizujemy zakrojoną na szeroką 
skalę  demonstrację połączoną z protestem. Na 
unoszącej się na wodzie platformie na wprost 
Palazzo Labia w Campo San Geremia ponad 
5000 par okularów imitujących markowe pro-
dukty zostało rozjechanych przez walec dro-
gowy, wraz z podróbkami wyrobów ze szkła 

Źródło: ANFAO,
Opracowanie: INTEROPTYKA

imitujących sławne szkło weneckie z Murano 
oraz podróbkami włoskich butów reprezen-
tującymi doskonałość pod względem jakości 
towarów wyprodukowanych w północno-
wschodniej części Włoch. W ten sposób or-
ganizatorzy pragnęli dobitnie wyrazić swoje 
zdecydowane „nie dla podróbek!”

Zgodnie z danymi ANFAO, w ciągu pierw-
szych 9 miesięcy ubiegłego roku włoska 
Policja Podatkowa Guardia di Finanza skon-
fiskowała ponad 112 milionów podrobionych 
produktów. Gwałtowny wzrost odnotowano 
w sektorze mody, gdzie skonfiskowano aż 
19,5 miliona towarów. Obroty generowane 
w wyniku procederu fałszerstwa zagrażają 
krajowej i międzynarodowej gospodarce. Po-
nadto, co najbardziej niepokoi ANFAO, proce-
der ten stanowi zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa konsumentów. Jak wyjaśnia Tabacchi, 
„Podrobione okulary przeciwsłoneczne (oraz 
korekcyjne) nie tylko narażają wzrok na ry-
zyko związane ze źle dobranymi soczewkami, 
ale również mogą wywołać bardzo szkodli-
we skórne reakcje alergiczne spowodowane 
przez materiały, z których wykonane zostały 
podróbki.”

Jak szacuje WTO, rynek podróbek stanowi 
8 procent światowego handlu. W 2007 roku 
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Roz-
woju oszacowała całkowitą wartość obrotu 
podrobionymi towarami na 200 miliardów 
dolarów. We Włoszech krajowy rynek podro-
bionych produktów z sektora mody osiągnął 
w roku 2008 wartość około 7 miliardów euro. 
Obecnie szkody bezpośrednie i pośrednie 
szacuje się na 18 miliardów euro, a według 
Włoskiego Urzędu Statystycznego położenie 
kresu procederowi fałszerstwa oznaczałoby 
utworzenie 130 000 nowych miejsc pracy. 

News
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Debiut na SILMO

Firma EYES PEOPLE zaprezentuje po raz pierw-
szy swoje nowe kolekcje podczas targów SIL-
MO, które odbędą się od 23 do 26 września br. 
w Paryżu. Ta niewielka francuska firma, która 
zajmuje się jednocześnie projektowaniem i pro-
dukcją, oferuje stylowe, a przy tym bardzo trwa-
łe oprawki. Ich dodatkowym atutem jest relacja 
jakości do ceny, niezależnie od tego czy są to 
oprawki dla dorosłych (kolekcja DIXIT) czy dla 
dzieci i młodzieży (kolekcja Léo&Léa).

Wyjątkowo rzadko zdarza się, żeby firma wiel-
kości EYES PEOPLE zajmowała się również 
wzornictwem. Własne biuro projektów, oprócz 
zapewnienia spójności gamy na którą składa się 
80 wzorów, umożliwia również szybką rotację 
kolekcji (w ciągu roku wymieniana jest ponad 
jedna trzecia kolekcji). Umożliwia również pro-
wadzenie odpowiednich działań w sferze mar-
ketingu (dotyczących zwłaszcza materiałów re-
klamowych i public relations). 

Designerski rys oprawek EYES PEOPLE czyni      
z nich pozbawiony ekstrawagancji, ale oryginal-
ny i przystępny przedmiot pożądania, co umila 
ich noszenie w każdych okolicznościach.

Kompletna oferta, w całości zaprojektowana 
przez własne biuro projektów firmy, obejmuje 
okulary dla dorosłych (Dixit) oraz dzieci i mło-
dzieży (Léo&Léa), oprawki męskie, damskie         
i unisex, nowoczesne materiały: stal nierdzew-
na, octan celulozy i tytan.

Linia dla dzieci i młodzieży jest traktowana tak 
samo jak linia przeznaczona dla dorosłych, in-
spiruje się nią i jest jednocześnie dostosowana 
do tych dwóch przedziałów wiekowych poprzez 

Opracowanie: INTEROPTYKA
na podst. mat. pras. EYES PEOPLE SARL

Targi SILMO – Paryż, 23 - 26 wrześ-
nia 2010

kształty, kolory i nazwy. Linia dla dorosłych 
ma zaś tę zaletę, że obejmuje również wzory 
unisex.  

Firma EYES PEOPLE potrafi również dać do-
wód szybkiego reagowania i elastyczności: 
w zależności od wielkości zamówienia może 
zrealizować specjalne projekty dostosowując  
oprawki do oczekiwań określonego rynku. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod 
nazwą EYES PEOPLE została założona w roku 
2006 przez Marie Annick Coesnon-Baudoin, 
która pracowała jako handlowiec dla między-
narodowego koncernu produkującego opraw-
ki okularowe i przez Jean-Philippe’a Bedu, od 
15 lat specjalizującego się w ich projektowa-
niu. Połączenie umiejętności każdej z tych 
osób daje klientom dostęp do usług i opra-
cowań zarezerwowanych dotychczas tylko dla 
dużych producentów. 
www.lunette-dixit.com

News
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W miesiącu wrześniu SZAJNA Laboratorium Optyczne zapra-
sza właścicieli oraz kierowników salonów optycznych na cykl 
porannych spotkań poświęconych najważniejszym nowościom 
gdyńskiej firmy.

  

W trakcie godzinnego spotkania zaprezentowana zostanie 
między innymi nowa gama indywidualnych soczewek progre-
sywnych VEO oraz urządzenie do elektronicznej wideocen-
tracji Anyview. Konferencje odbywać się będą zawsze rano 
(początek godzina 9.00) w następujących miastach: Sopot, 
Poznań, Wrocław, Kraków, Katowice, Szczecin, Bydgoszcz, To-
ruń, Olsztyn, Warszawa, Łódź, Częstochowa, Rzeszów, Lublin. 
Terminy oraz miejsca prezentacji dostępne są na stronie inter-
netowej www.szajna.com.pl/poranek.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i zamknięty charakter 
spotkań koniecznym jest potwierdzenie swojej obecności z co 
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Rejestracja uczestników 
prowadzona jest telefonicznie (58 624 77 57) oraz poprzez 
stronę internetową www.szajna.com.pl/poranek

Producenci oprawek okularo-
wych mogą kupić soczewki do 
okularów przeciwsłonecznych 
przez internet.

Na swojej stronie internetowej 
Carl Zeiss Vision Sunlens ma 
do zaoferowania 385 artykułów 
dostępnych online w 99 kolo-
rach, 4 rodzajach materiałów     
i 7 kształtach.

Czym kierowała się firma Carl 
Zeiss przy tworzeniu takiego 
serwisu? Chciała ona dać pro-
ducentom oprawek na całym 
świecie dostęp do dużego wy-
boru wysokiej jakości soczewek 
do okularów przeciwsłonecz-
nych, nawet przy składaniu 
niewielkich zamówień. Wymogi 
dotyczące minimalnej ilości za-
mawianych soczewek są przy-
jazne dla małych producentów: 
100 par soczewek CR-39, 120 
par soczewek poliwęglanowych 
itp. Płatności można dokonać 
tylko za pomocą karty kredy-
towej.

Wszystkie dane techniczne na 
temat soczewek, takie jak ka-
tegoria soczewek czy przepusz-
czalność światła są dostępne 
na stronie www.sunlens.ze-
iss.com

Sklep inter-
netowy

JESIENNE SPOTKANIA 

Jesienne spotkania 
z Szajna Laboratorium 

Optyczne!

Opracowanie: INTEROPTYKA
na podst. inf. Carl Zeiss

Informacja własna Szajna 
Laboratorium Optyczne
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Luxottica otwiera salon 
optyczny przyszłości

Salon został zaprojektowany tak, by wyglądał 
jak gałka oczna, co nadaje mu niepowtarzalny 
styl. Wyjątkowe w tym innowacyjnym salonie 
jest również samo doświadczenie robienia za-
kupów. Zupełnie nowatorska koncepcja realizo-
wana w salonie polega na tym, że to nie sprze-
dawca lecz klient decyduje o tym, w jaki sposób 
będzie wybierał i kupował produkty zgodnie ze 
swoimi indywidualnymi potrzebami.

Salon został zaprojektowany przez architektów, 
którzy stworzyli Millennium Dome – najważniej-
szy symbol współczesnej architektury Londynu. 
W salonie znalazły się takie innowacje jak, ko-
mora ciśnieniowa Oakley i Pokój Żywiołów REVO 
z tunelem aerodynamicznym oraz stanowiskami, 
w których stworzono różne warunki oświetle-
niowe, by klienci, zanim dokonają ostatecznego 
zakupu, mogli wypróbować, jak sprawdzają się 
wybrane przez nich oprawki w różnych trudnych 
warunkach.

Salon w Melbourne wyposażony jest w lustra 
z wmontowanym panelem dotykowym, za po-
mocą których klienci mogą porównać, jak wy-
glądali we wcześniej przymierzanych modelach 
okularów, gdyż mogą oni odtworzyć zapisane            
w pamięci urządzenia wizerunki swojej twarzy 
w tych właśnie okularach. 

Informacja: LUXOTTICA
Opracowanie: INTEROPTYKA

20 lipca w Melbourne w Australii firma optyczna o świato-
wym zasięgu Luxottica otworzyła nowy niezwykle innowa-
cyjny salon firmowy OPSM ‘eye hub’. Zgodnie z ambitnymi 
planami, Luxottica zamierza otworzyć filie innowacyjnego 
salonu w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych oraz 
Chinach. 

W salonie wyznaczono również spe-
cjalne miejsce, gdzie wystawione są 
ekskluzywne produkty zaprojektowa-
ne przez sławnych projektantów oku-
larów, a także kącik dla dzieci, gdzie 
klienci mogą zostawić swoje pociechy, 
by w spokoju znaleźć interesujący ich 
produkt.

Jak powiedział dyrektor generalny 
Grupy Luxottica, Andrea Guerra, „Te 
wszystkie innowacyjne rozwiązania, 
które OPSM ‘eye hub’ oferuje klien-
tom sprawiają, że Luxottica wyznacza 
nowe standardy w międzynarodowej 
sprzedaży detalicznej produktów op-
tycznych. Bardzo chętnie podzielimy 
się tymi nowymi pomysłami z klienta-
mi na całym świecie.” 

News
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Apel o Wsparcie Światowego 
Dnia Wzroku 2010

Znany angielski optometrysta i przedsiębiorca 
Imran Hakim zobowiązał się do wzięcia udziału 
w realizowanej przez cały październik inicjaty-
wie „2010 World Sight Day Challenge” („Apel     
o Wsparcie Światowego Dnia Wzroku 2010”).

Dołączy on do grona innych optyków oraz firm, 
które współpracują z organizacjami charyta-
tywnymi Optometry Giving Sight oraz Vision Aid 
Overseas, koncentrującymi swoją działalność 
wokół problemów związanych ze wzrokiem do-
tykających najbiedniejszych mieszkańców świa-
ta. 

Jak powiedział Imran Hakim, „Zawsze twierdzi-
łem, że przedsiębiorca będzie czuł się bardzo 
osamotniony, jeżeli w swojej działalności kieruje 
się jedynie chęcią zysku. Prawie każdy przed-
siębiorca, z którym miałem zaszczyt współpra-
cować kierował się głębszymi pobudkami, które 
podsycały jego pasję do działania w biznesie.”

Środki zebrane przez Imrana Hakima, jak i in-
nych uczestników „World Sight Day Challenge” 
umożliwią finansowanie programów mających 
zapewnić opieką zdrowotną w zakresie ochro-
ny wzroku dla około 670 milionów ludzi, którzy 
cierpią z powodu ślepoty lub niedowidzenia 
ponieważ nie mają możliwości skorzystania                   
z badania wzroku i nie mogą sobie pozwolić na 
zakup pary okularów. 

Inicjatywa „Apel o Wsparcie Światowego Dnia 
Wzroku 2010” ma na celu umożliwienie przed-
stawicielom branży optycznej niesienia pomocy 
najuboższym obywatelom świata poprzez prze-
znaczenie 1 funta z każdej pary okularów lub 
soczewek kontaktowych sprzedanych przez cały 

Opracowanie: INTEROPTYKA

październik, czy poprzez przekazanie swoich 
honorariów za badanie wzroku wykonane     
w dniu obchodów Światowego Dnia Wzroku 
(14 października), czy też poprzez zorganizo-
wanie w prowadzonym przez siebie salonie 
własnej imprezy mającej wspomóc ten cha-
rytatywny cel.  

Jak stwierdziła Donna Power, dyrektor orga-
nizacji charytatywnej Optometry Giving Sight 
na Wielką Brytanię, „Każdy zakład optyczny, 
który może nas wesprzeć w naszych działa-
niach odgrywa istotną rolę. Poprzez wzięcie 
udziału w „World Sight Day Challenge” op-
tycy mogą uświadomić swoich pacjentów, 
jak ważna jest opieka zdrowotna w zakresie 
ochrony wzroku i zachęcić ich do finansowe-
go wsparcia tych, którzy nie mają możliwości 
skorzystania z porady lokalnego optyka.”

Czytelnicy, którzy chcieliby włączyć się           
w tę szlachetną inicjatywę powinni zajrzeć na 
stronę Optometry Giving Sight www.givig-
sight.org by uzyskać więcej szczegółów. 

Światowy Dzień Wzroku obchodzony jest co 
roku w drugi czwartek października, by skie-
rować uwagę opinii publicznej na kwestię 
możliwej do uniknięcia ślepoty. Celem obcho-
dów Światowego Dnia Wzroku jest również 
próba przekonania rządów oraz ministrów 
zdrowia do uczestniczenia w tej inicjatywie     
i co ważniejsze do przeznaczenia stosownych 
środków na realizację krajowych programów 
profilaktyki ślepoty. Więcej informacji na te-
mat Światowego Dnia Wzroku 2010 można 
znaleźć na stronie www.vision2020.org

News
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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 232010/4
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Essilor Polonia Sp. z o.o.
Warszawa: tel.  22 510 59 59, fax 22 510 59 60, e-mail: bok@essilor.com.pl
Katowice: tel. 32 258 99 56, 32 258 58 47, fax 32 258 35 42, bokkatowice@essilor.com.pl

Wybór astronautów za cenę zwykłej soczewki.

Promocja: 01.09-30.11.2010*

Airwear 1,59 Crizal Forte

Airwear 1,59 Crizal Alize+

Airwear 1,59 Crizal Easy

Airwear 1,59 Trio Clean

sfera

sfera

sfera

sfera

sfera/cylinder

sfera/cylinder

sfera/cylinder

sfera/cylinder

Ceny netto
za 1 szt.

wg cennika

Promocyjne
ceny netto
za 1 szt.

63

66

53

56

38

40

26

28

72

76

62

66

44

46

30

32

Jednoogniskowe soczewki
magazynowe z poliwęglanu:
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Lekkie

Odporne
na uderzenia

Cienkie

Chronią
przed UV
w 100%

Redukują
odbicia światła

Przyjazne
dla środowiska

Do cen promocyjnych udzielane są rabaty, wynikające z umów handlowych.

*Decyduje data złożenia zamówienia.
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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

OPTOPOL Handlowy Sp. z o.o.
42-400 Zawiercie, ul. Żabia 42 
tel./fax: 32 672 28 00 
www.optopol.com.pl

Automat szlifierski EXCELON z blokerem i centroskopem już od 48 800 zł brutto



Najnowsze oprawy okularowe, soczewki, 
komponenty i akcesoria, a także wyposa-
żenie salonów i zakładów optycznych to 
wszystko będzie można obejrzeć podczas 
drugiej już edycji targów OPTYKA, które 
odbędą się w Poznaniu w dniach 26-27 li-
stopada 2010r.

Targi Optyczne OPTYKA 2010 to wspólne 
przedsięwzięcie Krajowej Rzemieślniczej 
Izby Optycznej KRIO oraz Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich. 

Pozytywny odbiór, zarówno przez wy-
stawców jak i zwiedzających, poznańskie-
go debiutu OPTYKI w 2008 roku pozwolił 
wpisać to wydarzenie na stałe do kalen-
darza imprez targowych jako największe 
i najbardziej prestiżowe przedsięwzięcie 
w branży optycznej w Polsce skupiające 
profesjonalistów zarówno z kraju, jak i za-
granicy. W roku 2008 na targach gościło 
ponad 100 wystawców oraz 1500 zwiedza-
jących związanych z branżą. Edycja 2010 
zapowiada się jeszcze bardziej obiecująco.

Ekspozycja targowa skrojona na 
miarę...

W jednym z najnowocześniejszych kom-
pleksów pawilonów Międzynarodowych 
Targów Poznańskich swoją ofertę zapre-
zentują przedstawiciele producentów         
i dystrybutorów sprzętu i wyposażenia op-
tycznego z kraju i zagranicy. Ekspozycję 
wystawców stanowić będą m.in.: oprawy 
okularowe dla dzieci i dorosłych, soczewki 
okularowe, soczewki kontaktowe, kompo-
nenty i części do okularów, środki do ich 
pielęgnacji, pomoce dla słabowidzących, 
akcesoria, instrumenty, materiały i urzą-
dzenia: optyczne i optometryczne, wypo-
sażenie salonów i zakładów optycznych      
i wiele innych.

Targi skierowane są do profesjonalistów 
- optyków, optometrystów, przedstawicieli 
środowiska naukowego oraz osób zawo-
dowo związanych z branżą optyczną.

OPTYKA 2010
 26-27.11.2010     

Poznań
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Kolejna edycja targów OPTYKA 
w Poznaniu już w listopadzie!

38 2010/4    



Targi plus
Uzupełnieniem ekspozycji wystawców będzie bogaty program konferencji, kursów i wydarzeń 
towarzyszących tworzony we współpracy z ośrodkami naukowymi, Wystawcami i partnerami. 
W tym roku będzie to między innymi druga edycja Konferencji OPTYKA 2010. Tegoroczna 
odsłona poświęcona będzie najnowszym kierunkom w edukacji, badaniach i prawu w branży 
optyki okularowej. Pieczę nad merytorycznym przygotowaniem konferencji sprawuje Wydział 
Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Krajowa Rzemieślnicza Izba Op-
tyczna KRIO.

Wydarzenia, które pomogą zdobyć wiedzę praktyczną to między innymi prezentacje komercyj-
ne firm czy praktyczne zajęcia na stanowiskach do badania refrakcji. 

Najcenniejsze trofea MTP - Złoty 
Medal MTP, Acanthus Aureus
Podczas targów zostanie rozstrzygnięty 
konkurs o Złoty Medal MTP dla najlepszego 
produktu charakteryzującego się innowa-
cyjnymi rozwiązaniami i wysoką jakością, 
a także konkurs Acanthus Aureus, nagra-
dzający stoiska najlepiej zaprojektowane            
i przygotowane do realizacji strategii mar-
ketingowej firmy.
targioptyka.mtp.pl
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	 Zaledwie	kilka	miesięcy	dzieli	nas	od	SILMO	2010,	
Międzynarodowych	Targów	Optycznych	«	nowa	ge-
neracja	 »,	 które	 odbędą	 się	 w	 Parku	 Ekspozycyj-
nym	 Paris	Nord	 Villepinte.	 Zmiana	miejsca	wywo-
łała	wiele	pytań,	była	jednak	konieczna	dla	branży	
optycznej,	aby	sprostać	wyzwaniom	ekonomicznym		
w	warunkach	postępującego	umiędzynarodowienia;	
wreszcie	 zmiana	 ta	powinna	 tchnąć	nową	 i	dobro-
czynną	energię	w	 tym	 trudnym	 dla	naszej	branży	
okresie.		
	 Ze	względu	na	zbytnie	rozdrobnienie	powierzchni	
wystawowej,	 Park	 Ekspozycyjny	 Porte	 de	 Versail-
les	w	Paryżu	nie	spełnia	już	wymagań,	które	stały	
się	standardem	dla	dużych	profesjonalnych	imprez	
targowych	w	kwestii	komfortu	oraz	ergonomii.	Park	
Ekspozycyjny	 Paris	 Nord	 Villepinte,	 usytuowany	
opodal	francuskiej	stolicy,	jest	prawdziwą	platformą	
biznesową,	 która	 co	 roku	 gości	 najważniejsze	 im-
prezy	wystawowe	ze	wszystkich	sektorów.	Jest	to	
przede	wszystkim	miejsce	sprzyjające	wystawcom	
i	 odwiedzającym.	 Naszą	 powinnością	 jako	 organi-
zatorów	 jest	 zoptymalizować	 to	 wielkie	 spotkanie	
branży	optycznej	i	jednocześnie	antycypować	przy-
szłość.	Zmiana	daty	 i	miejsca	zapowiada	nową	dy-
namikę,	z	której	powinna	skorzystać	cała	branża.		

Guy	Charlot,	Prezes	SILMO

SILMO 2010: ułatwić życie wystawcom i od-
wiedzającym...
Z	80	000	m2	powierzchni	na	jednym	poziomie,	Mię-
dzynarodowe	Targi	Optyczne	2010	oferują	zoptyma-
lizowaną	przestrzeń	swoim	950	wystawcom,	którzy	
będą	przyjmować	klientów	w	przyjaznym	otoczeniu	
i	w	klimacie	tworzonym	przez	nowoczesną	architek-
turę.	Podczas	4	dni	cały	sektor	optyczny	 -	a	więc	
oprawki	optyczne,	słoneczne,	szkła,	kontaktologia,	
niedowidzenie,	 materiały,	 przyrządy	 optyczne…-	
skorzysta	 z	 jednego	miejsca,	dzięki	czemu	wizyta	
na	 targach	 stanie	 się	 wygodna,	 szybka	 i	 bogata						
w	wydarzenia.	
	 Podczas	4	dni,	Międzynarodowe	Targi	Optyczne	
2010	 zaproponują	 różnorodne	 animacje,	 stanowić	
będą	także	 idealną	okazję	do	zaprezentowania	no-
wych	produktów,	odkrycia	nowych	marek	i	nowych	
tendencji.

SILMO 2010: w atmosferze sprzyjającej bez-
pośrednim kontaktom...
Dzięki	 optymalnie	 usytuowanej	 powierzchni	 wy-
stawowej,	 Międzynarodowe	 Targi	 Optyczne	 2010	
udoskonalają	 swój	 sposób	 przyjmowania	 gości	 za	
sprawą	 specjalnych	 sektorów	 sprzyjających	 pracy,	
wzajemnej	wymianie,	ale	i	odpoczynkowi:			

	CLUB	SILMO,	przeznaczony	dla	odwiedzających		
	 kategorii	VIP,	przedstawicieli	dużej	dystrybucji,		
	 gości	honorowych	i	przedstawicieli	instytucji…
	CLUB	PRESSE,	zarezerwowany	dla	prasy,	gdzie		
	 dziennikarze	znajdą	komfortowe	warunki	do	pra-	
	 cy	i	relaksu.
	CLUB	INTERNATIONAL,	otwarty	dla	gości	z	za-	 	
	 granicy,	gdzie	dwujęzyczne	hostessy	pomogą	
	 odwiedzającym	podczas	ich	wizyty.
	CLUB	DES	OPTICIENS	MANAGERS	DE	FRANCE,		
	 stworzony	dla	menagerów	i	pomyślany	jako	
	 miejsce	spotkań	i	wymiany	doświadczeń.	

SILMO 2010: MIEJSCE NA NOWOŚCI... 
Podczas	 tegorocznej	 edycji	 organizatorzy	 Targów	
zaproponują	 wiele	 oryginalnych	 animacji	 i	 wyda-
rzeń:

SILMO ACADEMY,	pierwsze	kolokwium	naukowe,	
które	odbędzie	się	w	ramach	Targów	od	23	do	24	
września.		
	 Celem	 jest	 wzbogacenie	 wiedzy	 optyków	 oraz	
pokazanie	 jak	 lepiej	odpowiedzieć	na	potrzeby	 ich	
klientów	za	sprawą	trzech	konferencji:	
	«	Optyk	i	chirurgia	refrakcyjna	»,	czwartek	23			
	 września	w	godz.	15:00	-	17:30
	«	Optyk	i	ergonomia	wizualna	»,	piątek	24	wrześ-	
	 nia	w	godz.	10:00	-	12:30
	«	Optyk	i	starzenie	»,	piątek	24	września	w	godz.		
	 15:00	-	17:30
W	 uzupełnieniu	 tego	 kolokwium,	 podczas	 targów	
SILMO	będzie	otwarta	wystawa	plakatów.	Ekspozy-
cja	będzie	prezentować	ogłoszenia	pisemne	wszyst-
kich	 osób,	 które	 zechciały	 przygotować	 prace	 na	
temat	wzroku	 lub	optyki,	niezależnie	 od	 tematów	
tychże	prac.			

LINK by SILMO,	już	operacyjny,	Międzynarodowe	
Targi	 Optyczne	 dają	 wszystkim	 profesjonalistom	
możliwość	 wymiany,	 komunikacji,	 uczestniczenia	
w	 pierwszej	 społeczności	 wirtualnej	 poświęconej	
optyce	 i	sektorowi	okularów,	 interaktywnej	 i	dyna-
micznej	sieci	otwartej	na	świat.		

SILMO	23-26.09.2010     

Paryż

Targi	SILMO	2010,	
Nowa	generacja
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SILMO TV,	kanał	telewizji	targowej,	który	podczas	
czterech	dni	będzie	pokazywał	aktualności	z	branży	
oraz	zaprezentuje	debaty	i	pasjonującą	tematykę:
	Ewolucja	zawodu	optyka:	sprzedaż	przez	Inter-	
	 net,	ubezpieczenia	zdrowotne,	suplementy	zdro-
	 wia...
	Zarządzanie	sklepem:	ulepszenie	marży,	klucz			
	 do	dobrego	rozmieszczenia	towarów...	
	Wymyślanie	nowych	ofert	produktów,	nowych			
	 usług...
	Wybieganie	w	przyszłość...	

FORUM MERCHANDISING,	 po	 sukcesie	 tego	
sektora	podczas	ostatniej	edycji	Targów,	został	on	
odnowiony	i	udoskonalony	w	swej	konfiguracji,	aby	
zaoferować	 profesjonalistom	 rady	 i	 konkretne	 roz-
wiązania	zapewniające	sukces	witryny.	

FORUM BASSE VISION	 (NIEDOWIEDZENIE),	
przestrzeń	 informacji	 i	 uwrażliwiania,	 dostarcza	
optykom	 i	 wszystkim	 profesjonalistom	 z	 branży	
wiedzy	i	środków	do	walki	z	jednym	z	największych	
problemów	zdrowotnych	naszych	czasów.		

SPEED RECRUITING,	 nowe	 podejście	 do	 prze-
strzeni	zatrudnienia,	rozwiązanie	bardziej	dynamicz-
ne	niż	małe	ogłoszenia.	
	 We	 współpracy	 z	 portalem	 optycznym	 Acuité							
i	opierając	 się	 na	 zasadzie	 «	 speed	 dating	 »,	 sek-
tor	ten	umożliwia	kandydatom	poszukującym	pracy	
(optyka,	sprzedawcy,	optometrysty,	przedstawiciela	
handlowego…)	spotkania	z	markami,	firmami,	nieza-
leżnymi	 optykami	 szukającymi	współpracowników.	
Jedyne	ograniczenie:	przekonać	w	10	minut	!

SILMO D’OR:	 oczekiwana,	 rozpoznawalna	 i	ogła-
szana	na	 zasadzie	 plebiscytu,	 ceremonia	 rozdania	
SILMO	D’OR	ewoluuje	wraz	z	redukcją	 liczby	kate-
gorii.	Z	18,	pozostało	8,	które	mają	na	celu	nagra-
dzać	najlepsze	przykłady	kreatywności	i	innowacji.
W	 kwestii	 organizacji,	 po	 selekcji	 dokumentów	
kandydatów	dokonanej	przez	różne	specjalistyczne	
jury,	Grand	 Jury	 złożone	 z	 Prezesa	 i	 16	 członków	
(ekspertów	 z	 każdej	 kategorii,	 przedstawicieli	 du-

żej	dystrybucji	i	dziennikarzy)	oraz	Prezesa	Targów	
Silmo,	 osiem	 firm	 plus	 jedna	 zostaną	 nagrodzone																
w	różnych	kategoriach:

	Vision	(Wzrok):	szkła	i	kontaktologia	
	Atelier	de	l’Opticien	(Atelier	optyka):	sprzęt,	ba-
	 danie	wzroku,	wyposażenie
	Aménagement	du	Point	de	Vente	(Wyposażenie
			 sklepu):	oprogramowanie,	pomoce	w	sprzedaży,
		 meble,	gabloty…
	Monture	Optique	(Oprawki	optyczne)	kreacje		 	
	 i	innowacje	dla	kobiet	i	mężczyzn	
	Monture	Solaire	(Oprawki	słoneczne)	dla	kobiet		
	 i	mężczyzn	
	Equipements	Sport	(Sprzęt	sportowy):	oprawki,		
	 szkła…
	Enfant	(Dzieci):	oprawki	optyczne	i	słoneczne	
	Basse	Vision	&	Instrument	d’optique	(Niedowi-
	 dzenie	i	Narzędzia	optyczne)
	Un	Silmo	d’Or	Prix	spécial	«	Developpement	du-	
	 rable	»	Nagroda	Specjalna	Silmo	d’Or:	«	Zrówno-	
	 ważnony	rozwój	»

W	 ciągu	 minionych	 16	 lat,	 SILMO	 D’OR	 doceniło	
kreatywność	114	firm	z	Niemiec,	Austrii,	Belgii,	Da-
nii,	 USA,	 Francji,	Wielkiej	 Brytanii,	Włoch,	 Japonii,	
Luksemburga,	Holandii…		

SILMO 2010: MIEJSCE NA BLISKOŚĆ
Otwarte	 i	 dostępne	 24	 godziny	 na	 dobę	 za	 po-
średnictwem	 Internetu,	 Targi	 SILMO	 2010	 zrobiły	
wszystko	 co	w	 ich	mocy,	 aby	ułatwić	wystawcom						
i	odwiedzającym	przyjazd	i	pobyt	w	Parku	Ekspozy-
cyjnym	Paris	Nord	Villepinte.
	 Nowoczesna	 logistyka,	 punkty	 informacyjne	 na	
dworcach	 i	 lotniskach,	 udostępnienie	 darmowych	
autokarów	podczas	wszystkich	dni	targów	od	godz.	
8:00	do	19:00	(z	Lotniska	Charles	de	Gaulle	do	Paris	
Nord	Villepinte,	z	Porte	Maillot	do	Paris	Nord	Ville-
pinte)	wzmacnia	klasyczne	środki	transportu:	kolej-
kę	podmiejską	RER,	samochody	i	pociągi.			
www.silmoparis.com

Informacja:	Przedstawicielstwo	
Targów	SILMO	w	Polsce	
PROMOSALONS	POLSKA	
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Egzaminy w KRIO
„Suche” fakty o egzaminach: czeladniczych i mistrzow-
skich w zawodzie optyk okularowy:

	 to	już	„tradycja”,	że	organizujemy	dwie	sesje	
	 w	roku:	wiosenną	i	jesienną	
	 wiosenna	2010	odbyła	się	12	maja
	 następna	w	tym	roku:	planujemy	na	przełomie		
	 października	i	listopada;	

Wnioski	o	dopuszczenie	do	egzaminów	(czeladniczego	 i	mistrzowskiego)	przyjmowane	będą	do	
końca	września	br.

INFORMATORY	EGZAMINACYJNE:	dostępne	w	biurze	KRIO;	zawierają	wiadomości	dotyczące	pro-
cedury	przeprowadzania	egzaminów,	zestawy	przykładowych	zadań	części	praktycznej	oraz	pytań	
pisemnych	i	ustnych	części	teoretycznej	egzaminu.

Szczegółowe	informacje	o	egzaminach	w	biurze	KRIO:	tel:	(22)	635	20	50;	
e-mail:	biuro@krio.org.pl	

Informacja	własna	biura	KRIO

Fot.	KRIO

Fot.	KRIO
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 Szabla Kilińskiego

 W dniu 10 czerwca br. członek Cechu Optyków w Warszawie kol. Wiesław Gabrysiak otrzymał, 
najwyższe honorowe odznaczenie rzemieślnicze - „Szablę Kilińskiego”. Wręczenia dokonał pełniący funkcję 
Prezydenta RP - Władysław Komorowski wraz z Jerzym Bartnikiem – Prezesem Związku Rzemiosła Polskiego 
i Wiceprezesem - Janem Klimkiem. Uroczystość miała miejsce podczas tegorocznego Kongresu Związku Rze-
miosła Polskiego w siedzibie związku przy ulicy Miodowej w Warszawie.
 Odznaczenie „Szabla Kilińskiego” to replika karabeli polskiej z XVIII w. wykonana w skali 1:1 wraz 
z miniaturką oraz legitymacją. Tę odznakę nadaje Kapituła, w skład której wchodzą członkowie Zarządu ZRP, 
rzemieślnikom-członkom organizacji samorządu rzemiosła, między innymi za wybitne zasługi dla rozwoju rze-
miosła polskiego oraz propagowanie jego osiągnięć w kraju i zagranicą jak, również za inicjatywę, zaangażo-
wanie, ofiarną działalność w organach statutowych rzemiosła i małej przedsiębiorczości, zwłaszcza szczebla 
krajowego. Odznaczenie to posiadają między innymi tak znamienite osoby jak: Jan Paweł II i Prezydent RP 
na Uchodźstwie - Ryszard Kaczorowski. 
 Droga Wiesława Gabrysiaka do uzyskania najwyższego rzemieślniczego odznaczenia wiodła przez 
zamiłowanie do pracy, rodziny i aktywną pomoc dla innych. Od najmłodszych lat interesował się mechaniką, 
szczególnie pojazdową. Jednak życie skierowało zainteresowania i edukację w kierunku optyki okularowej.
W 1959 roku rozpoczęła się przygoda z zawodem, w warszawskiej Fotooptyce, gdzie szkolił się teoretycznie 
i praktycznie  u wielkich autorytetów tej dziedziny - Zbigniewa Millera i Mieczysława Bayera. Tam zdobył 
dyplom czeladniczy, a następnie w 1964 roku dyplom mistrzowski. Uzyskane kwalifikacje dały możliwość 
wykonywania samodzielnie zawodu optyka, jak również umożliwiły szkolenie uczniów. W ciągu ośmiu lat 
pracy w Fotooptyce wyszkolił 12 młodych optyków oraz kilku stażystów, wśród których znalazła się jedna                                   
z wyróżnionych absolwentek szkoły optycznej w Białymstoku - przyszła żona Anna. W 1967 roku pożegnał 
się z Fotooptyką postanawiając spróbować własnych sił. Wspólnie z żoną Anną, otworzył w Legionowie, ma-
leńki, bo zaledwie 12-metrowy punkt optyczny, pierwszy zakład optyczny w powiecie warszawskim. Była to 
odważna decyzja, gdyż nie były to łatwe czasy dla tzw. „prywatnej inicjatywy”. W tym okresie w Warszawie 
funkcjonowało zaledwie sześć prywatnych zakładów optycznych. Problemów było wiele, szczególnie tych 
dotyczących materiałów. Jako jedyny na tym terenie optyk związał się ze służbą zdrowia, co umożliwiło mu 
dostęp do zaopatrzenia w szkła i oprawy okularowe w państwowych hurtowniach. Po uzyskaniu kredytu,          

Fot. Związek Rzemiosła Polskiego

Informacja własna Cechu Optyków w Warszawie

w 1967 r. firma zaczęła się szybko rozwijać i już w 1970 r. korzystając z przychylności władz miasta otrzy-
mał nowy 20-metrowy lokal. Kolejne dziesięć lat upłynęło pod znakiem intensywnej pracy zawodowej 
i społecznej, skutkując sukcesem własnej firmy, jak również przynosząc wymierne korzyści dla miasta 
Legionowa. W 1980 r. wraz z dwoma kolegami rzemieślnikami zainicjował budowę pierwszych pawilonów 
rzemieślniczych w Legionowie. Lokal przy zbiegu ulic Piłsudskiego i Reymonta stał się główną siedzibą 
rodzinnej firmy Gabrysiaków.

Kalendarium pracy społecznej i samorządowej kol. Wiesława Gabrysiaka przedstawia się imponująco:

l 1970-74 radny Miasta Legionowo
l 1974-76 radny powiatowy
l 1976-92 radny wojewódzki
l od 1982 roku aktywny działacz w Zarządzie Cechu w Nowym Dworze Mazowieckim
l w 1982 powstaje Cech Rzemiosł Różnych w Legionowie, gdzie pełni funkcje członka Zarządu, Podstar-
    szego i Starszego Cechu, a  od 2005 r. – Honorowego Starszego Cechu
l 1995 -2000 r. członek Zarządu Cechu Optyków w Warszawie, obecnie członek Komisji Rewizyjnej 
l od 1969 r. jest członkiem Stronnictwa Demokratycznego z ramienia rzemiosła

Lista odznaczeń kol. Wiesława Gabrysiaka zawiera kilkanaście pozycji, najcenniejsze z nich to: Złoty Krzyż 
Zasługi, Złota Odznaka za Zasługi dla Warszawy, Złota Odznaka za Zasługi dla Rozwoju Rzemiosła Wielko-
polskiego, Medal 50-lecia Izby Warszawskiej, Srebrny i Złoty Medal im. Jana Kilińskiego i wiele innych. 

Działalność społeczna kol. Gabrysiaka nie przeszkodziła w prężnym prowadzeniu własnego zakładu op-
tycznego, który z powodzeniem działa od 1967 r. jako firma rodzinna, którą tworzą wraz z żoną Anną.                
W rozwijanie rodzinnej firmy optycznej zaangażowały się również dzieci kol. Gabrysiaka. W zawodzie opty-
ka pracuje córka Agnieszka Burlińska wraz z mężem oraz synowie Paweł i Wojciech Gabrysiak. 
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Program kursu refrakcji 

1. Metody badania refrakcji i zasady optycz-

     a/ metody subiektywne /podmiotowe/,
     b/ metody obiektywne /przedmiotowe/.

Dotychczas z rekomendacji KRIO, 
Szablą Kilińskiego zostali uhonorowani:

1) Jan Witkowski  maj 2006
2) Marian Wójcik  czerwiec 2008
3) Aleksander Filak czerwiec 2009
4) Wiesław Gabrysiak czerwiec 2010

fot. Związek Rzemiosła Polskiego

Informacja własna 
Cechu Optyków w Warszawie,
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mał nowy 20-metrowy lokal. Kolejne dziesięć lat upłynęło pod znakiem intensywnej pracy zawodowej 
i społecznej, skutkując sukcesem własnej firmy, jak również przynosząc wymierne korzyści dla miasta 
Legionowa. W 1980 r. wraz z dwoma kolegami rzemieślnikami zainicjował budowę pierwszych pawilonów 
rzemieślniczych w Legionowie. Lokal przy zbiegu ulic Piłsudskiego i Reymonta stał się główną siedzibą 
rodzinnej firmy Gabrysiaków.

Kalendarium pracy społecznej i samorządowej kol. Wiesława Gabrysiaka przedstawia się imponująco:

l 1970-74 radny Miasta Legionowo
l 1974-76 radny powiatowy
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l od 1982 roku aktywny działacz w Zarządzie Cechu w Nowym Dworze Mazowieckim
l w 1982 powstaje Cech Rzemiosł Różnych w Legionowie, gdzie pełni funkcje członka Zarządu, Podstar-
    szego i Starszego Cechu, a  od 2005 r. – Honorowego Starszego Cechu
l 1995 -2000 r. członek Zarządu Cechu Optyków w Warszawie, obecnie członek Komisji Rewizyjnej 
l od 1969 r. jest członkiem Stronnictwa Demokratycznego z ramienia rzemiosła

Lista odznaczeń kol. Wiesława Gabrysiaka zawiera kilkanaście pozycji, najcenniejsze z nich to: Złoty Krzyż 
Zasługi, Złota Odznaka za Zasługi dla Warszawy, Złota Odznaka za Zasługi dla Rozwoju Rzemiosła Wielko-
polskiego, Medal 50-lecia Izby Warszawskiej, Srebrny i Złoty Medal im. Jana Kilińskiego i wiele innych. 

Działalność społeczna kol. Gabrysiaka nie przeszkodziła w prężnym prowadzeniu własnego zakładu op-
tycznego, który z powodzeniem działa od 1967 r. jako firma rodzinna, którą tworzą wraz z żoną Anną.                
W rozwijanie rodzinnej firmy optycznej zaangażowały się również dzieci kol. Gabrysiaka. W zawodzie opty-
ka pracuje córka Agnieszka Burlińska wraz z mężem oraz synowie Paweł i Wojciech Gabrysiak. 
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Program kursu refrakcji 

1. Metody badania refrakcji i zasady optycz-

     a/ metody subiektywne /podmiotowe/,
     b/ metody obiektywne /przedmiotowe/.

Dotychczas z rekomendacji KRIO, 
Szablą Kilińskiego zostali uhonorowani:

1) Jan Witkowski  maj 2006
2) Marian Wójcik  czerwiec 2008
3) Aleksander Filak czerwiec 2009
4) Wiesław Gabrysiak czerwiec 2010

fot. Związek Rzemiosła Polskiego

Informacja własna 
Cechu Optyków w Warszawie,
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 Kursy 2010
	 Zapraszamy	 od	 września	 do	 uczestnictwa	 w	 kursach	 refrakcji	 pierwszego,	 drugiego													
i	trzeciego	stopnia	organizowanych	przez	Cech	Optyków	w	Warszawie,	pod	patronatem	Krajowej	
Rzemieślniczej	Izby	Optycznej.	Proponujemy	Państwu,	w	ramach	zajęć	na	kursie	I	stopnia,	cykl	
sześciu	sześciogodzinnych	wykładów	obejmujących	wiadomości	 teoretyczne	 jak	również	zajęcia	
praktyczne	z	zakresu	podstaw	refrakcji	/łącznie	36	godzin/.	Kurs	drugiego	stopnia	stanowi	uzupeł-
nienie	zagadnień	z	zakresu	refrakcji,	z	uwzględnieniem	ćwiczeń	ortooptycznych	oraz	wiadomości	
dotyczących	doboru	soczewek	kontaktowych	-	łącznie	25	godzin.	Ćwiczenia	praktyczne	odbywają	
się	 z	wykorzystaniem	m.in.	 foroptera,	 lampy	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	refrak-
cji,	dotychczasowa	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,	stanowiącego	łącznie	21	godzin,	są	ćwiczenia	praktyczne	
z	zakresu	badania	refrakcji	oraz	sposoby	postępowania	z	zastosowaniem	procedur	optometrycz-

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.

nych.	Poniżej	prezentujemy	program	kursów	refrakcji	I	i	III	stopnia.
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Plany szkoleniowe 
Cechu Optyków 
w Warszawie na 
jesień br.

Kurs ortooptyczny

We wrześniu planowany jest  kurs 
ortooptyczny obejmujący swym 
zakresem ćwiczenia wzrokowe. 
Szczegóły wraz z terminem kursu 
dostępne będą na przełomie sierpnia 
i września. 

Kurs komunikacji z klientem 
część III – reklamacje

Kurs poświęcony postępowaniu 
z klientem w przypadku zgłoszenia 
reklamacji w salonie optycznym, tak 
jak dwie pierwsze części poprowadzi 
p. Szymon Grygierczyk. Planowany 
termin szkolenia to jesień br. 

Kurs BHP

Kurs BHP  z wymaganym rozszerze-
niem dotyczącym pierwszej pomocy 
planowany jest jesienią br. 

Informacje dotyczące kursów można 
uzyskać w Biurze Cechu tel. 22/635 
78 67 od poniedziałku do piątku 
w godz. 9:00-13:00; 
e-mail: cech.optyk@interia.pl 

Czekamy na zgłoszenia chętnych! 

Program kursu refrakcji 

   - pomiar astygmatyzmu za pomocą cylindra  

II. Korekcje zaburzeń widzenia obuocznego

5. Optometryczne metody leczenia zaburzeń 

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.

PROGRAM KURSÓW REFRAKCJI
Cech Optyków w Warszawie zaprasza na kursy refrakcji I, II i III-go stopnia

Kolejna edycja kursu I i III stopnia rozpocznie się we wrześniu 2010 r.
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Program kursu refrakcji 

1. Metody badania refrakcji i zasady optycz-

     a/ metody subiektywne /podmiotowe/,
     b/ metody obiektywne /przedmiotowe/.

Pełna informacja wraz 
z programami kursów 
I, II i II stopnia za-
awansowania dostępna 
jest również na stronie 
internetowej Cechu -
www.cechoptykwar.pl
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Małopolski Cech Optyków jak co roku organizuje 
Święto Patrona Optyków Polskich – Św. Hieronima. 
Tym razem mamy zaszczyt zaprosić do miejscowo-
ści Murzasichle (koło Zakopanego) w terminie od 
17 do 19 września 2010r.

Coroczne nasze imprezy cieszą się dużą popularnością – zawsze frekwencja wynosi około 120 
osób. Mamy nadzieję, że i w tym roku Państwo zaszczycą nas swoją obecnością. Świętować 
będziemy w pięknym miejscu, a spływ Dunajcem oraz otoczenie Tatr na pewno będzie wielkim 
atutem. Wspólne grillowanie oraz uroczysta kolacja, bankiet przy muzyce na żywo wśród przyja-
ciół optyków, na pewno będzie jak zawsze niezapomniane.

Termin ostatecznych wpłat za imprezę to 10 wrzesień 2010r. Wpłaty przyjmuje biuro Małopolskie-
go Cechu Optyków osobiście lub przekazem pocztowym na adres biura MCO. Prosimy również 
przy wpłatach zaznaczać czy będą Państwo jechać autokarem czy własnym transportem.

                                                                                                          Zarząd Małoposkiego Cechu Optyków
       

Święto Hieronima

Plan obchodów Św. Hieronima
17 – 19.09.2010r.

17.09.2010r.
09.30  wyjazd z Krakowa spod   
  Hotelu Wyspiański do   
  miejscowości Sromowce   
  Wyżne

12.00 – 14.30 spływ Dunajcem łodziami   
  flisackimi do Szczawnicy (ok  
  20 km – 2,5 h)
14.30 – 15.30 wyjazd ze Szczawnicy do   
  miejscowości Murzasichle
15.30 – 16.00 zakwaterowanie w Ośrodku  
  Wczasowym „Zbójnik” 
16.00 – 16.30 posiłek
16.30 – 19.00 czas wolny
19.00  biesiada, grillowanie przy   
  muzyce góralskiej

18.09.2010r.
08.00 – 10.00 śniadanie
11.00 – 12.00 uroczysta Msza Święta

12.00 – 14.00 czas wolny
14.00 – 15.00 obiad
15.00 – 19.30 wystawa optyczna
20.00 – 03.00 uroczysta kolacja (bankiet)  
  oraz licytacja przedmiotów

Podczas bankietu wręczenie odznaczeń dla 
wyróżniających się optyków, oraz dyplomy 
wraz z podziękowaniami dla firm, które po-
mogły w organizacji święta.

19.09.2010r.
08.00 – 10.00 śniadanie
10.00 – 12.00 czas wolny
12.00  odjazd autokaru do Krakowa
 

Cena imprezy:   295 zł/os
Cena noclegu:   60zł/dobę wraz ze śniada-
niem (we własnym zakresie).

Fot. Marcin Krajnik

Informacja: Małopolski Cech Optyków50 2010/4    
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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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       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 . 

Kontakt 
www.mebleoptyk.pl 

e-mail: biuro@mebleoptyk.pl 
tel: 691 733 331, 

609 240 724 
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z myœl¹

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

Brak
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Reklama 166x235 mm CMYK

22 marca 2010 08:44:01



Cena od 238,- PLN
netto
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Przeznaczo-
ne specjalnie 
dla amatorów 
sportu...

W okularach tych, tak jak 
we wszystkich produktach, 
które marka CARRERA od 
ponad 50 lat oferuje swo-
im klientom, zastosowano 
najnowocześniejsze wzor-
nictwo zgodnie z prowa-
dzonymi w tym zakresie 
badaniami, zaawansowane 

technologie oraz niezwykle innowacyjne mate-
riały. Te cechy gwarantują maksymalną ochro-
nę, bezpieczeństwo oraz komfort.

Model C-CITY

C-CITY to model okularów przeciwsłonecznych 
typu unisex przeznaczony dla miłośników spor-
tu. C-CITY to składany model okularów, który po 
złożeniu mieści się w specjalnym zajmującym jak 
najmniej miejsca etui. Model ten to mieszanka 
miejskich wibracji ze stylem vintage i wyglądem 
sportowym, który wyróżnia się pod względem 
zastosowanych najnowocześniejszych techno-
logii jak i pod względem unikalnych elementów 
wykończeniowych, takich jak napis Carrera na 
noskach czy kontrastująca linia graficzna bieg-
nąca wzdłuż przedniej części okularów z charak-
terystycznym logo umieszczonym w skroniowej 
części zauszników.

Nowa kolekcja okula-
rów przeciwsłonecz-
nych CARRERA

Fot. Safilo Group

CARRERA
model: C-CITY
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Model HAWK

Okulary HAWK mają niezwykle aerodynamiczny kształt i są bardzo lekkie. Pro-
dukt ten jest efektem prowadzonych nieprzerwanie badań z zakresu materia-
łoznawstwa. Dlatego też, poprzeczka oprawki na froncie okularów została wy-
produkowana z włókna węglowego, niezwykle lekkiego materiału o wysokich 
parametrach technicznych. Udało się stworzyć okulary ważące jedynie 25 gra-

mów, idealne do osiągania nadzwyczajnych wyników w sportach.

Zauszniki w modelu 
HAWK zostały wykonane 
z grilamidu, niezwykle 
wytrzymałego, lekkiego 
materiału, podczas gdy 
noski i końcówki zauszni-
ków wykonano z megolu, 
hipoalergicznej, termo-
plastycznej gumy, dzięki 
której okulary doskonale 
trzymają się na nosie i 
są wygodne. Do modelu 
dołączono dodatkowy 
zestaw wymiennych 
soczewek w różnych od-
cieniach do zastosowania 
przy odmiennych warun-
kach oświetleniowych. 

Okulary FORCE mają 
stylistykę maski, idealną 
w przypadku uprawiania 
kolarstwa lub innych 
dziedzin sportu. Model 
został wyprodukowany 
z grilamidu, mocnego 
elastycznego materiału, 
dzięki czemu niezwykle 
wygodnie leży na nosie, 
a noski oraz końcówki 
zauszników pokryto 
warstwą megolu.
Model ten dostępny jest 
ze spolaryzowanymi 
soczewkami w celu 
zapewnienia optymalnej 
jakości optycznej.

Opracowanie: INTEROPTYKA,
fot. Safilo Group

CARRERA
model: HAWK

CARRERA
model: FORCE
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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





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
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WARSZAWA Cech Optyków w Warszawie zaprasza na III Karnawałowy BAL OPTYKÓW 2011, 
który odbędzie się 22 stycznia 2011 r. w Klubie Galop w Zielonce.
Zgłoszenia przyjmuje Biuro Cechu: tel./fax. 22/635 78 67 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-
13:00, e-mail: cech.optyk@interia

KATOWICE Zapraszamy do udziału VIII Mistrzostwach Polski Branży Optycznej w Tenisie Ziem-
nym Katowice 27-29.08.2010
Mistrzostwa rozegrane zostaną na kortach im. J. Jędrzejewskiej w Katowicach, ul. Astrów 16
Zgłoszenia: tenisoptic@interia.eu Dodatkowe informacje: tel. 606 667790

WROCŁAW Od nowego roku akademickiego na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki 
Politechniki Wrocławskiej ruszają dzienne dwustopniowe studia optyki okularowej i optometrii: 
I stopień - 7 semestrów - inżynierski: Kierunek Fizyka techniczna, specjalność optyka okularowa 
II stopień - 3 semestry - magisterski: Kierunek Fizyka techniczna, specjalność optometria. 

Oferta Essilor na używane zestawy szlifierskie

Firma Essilor Polonia Sp. z o.o. posiada w swojej stałej ofercie używane zestawy szlifierskie:
· Kappa
· Kappa CTD
Urządzenia są po firmowym przeglądzie technicznym i posiadają 6 – miesięczną gwarancję. O szczegóły 
oferty i dostępność urządzeń prosimy pytać przedstawicieli handlowych:
Paweł Wrocławski: 0505 197 224 (region północno-wschodni), Albert Niechciał: 0505 197 226 (region 
południowo-wschodni), Krzysztof Tylka: 0505 197 228 (region południowo-zachodni)
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SZKŁA KOREKCYJNE, OFTAMIC LENSES, BRILLENGLÄSER
ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ

WYPOSAŻENIE PRACOWNI, WORKSHOP, WERKSTATT
ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ

OPRAWY OKULAROWE, SPECTACLE FRAMES, BRILLENFASSUNGEN
ОЧКОВЫЕ ОПРАВЫ

SOCZEWKI KONTAKTOWE, CONTACT LENSES, KONTAKTLINSEN
КОНТАКТНЫЕ ДИНЗЫ

SZAJNA
TANIA SOCZEWKA
TRANSITIONS
UNIOPTIC
VISIO

ESSILOR POLONIA OPTIMA SEYKOPOL

HOYA LENS POLAND OPTIMAT CLO SPECTRUM

JZO OPTY SZAJNA

MAŻEX POLO UNIOPTIC

OPHTALMICA PROGRESS LENS VISIO/SEIKO

HAYNE TAR-POL

OPHTALMICA VIS ABRA

OPTY

AM GROUP PLUS FERVO OPTYKON

ANDREAS KAMEX ORATA

BINOKL MAŻEX OXER/ELEMENTO

CAMRO OPMATIC POLO

DEK OPTICA OPTALEX PROSTAF

DG GROUP OPTIBLOK S’OPTICAL

EL-OPTYK OPTICLINE VISION & FASHION

AKT-POL JZO OPTYK SERVIS POLAND OPTICAL

ARGA MAŻEX RM-SERVICE

ESSILOR POLONIA NORTH-OPTIC SEYKOPOL

HAYNE OPTOPOL HANDLOWY SPECTRUM

INPOL VISION OPTYKON TAR-POL

Index ofert

GALANTERIA OFTALMICZNA, ACCESSORIES, ZUBEHÖR
АКСЕССУАРЫ

WYPOSAŻENIE GABINETU, INSTRUMENTS, REFRAKTIONSGERÄTE
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SERWIS, SERVICE, DIENSTLEISTUNGEN
СЕРВИС

OPROGRAMOWANIE, SOFTWARE, SOFTWARE
ПРОГРАММЫ

HADAŚ-MARCINIAK SZAACH TRZPIL

MAŻEX SERV-OPTIC

POLO TAR-POL

AKT-POL JZO OPTYK SERWIS POLAND OPTICAL

ESSILOR POLONIA MAŻEX RM SERVICE

HOYA LENS POLAND NORTH-OPTIC SEYKOPOL

INPOL VISION OPTOMETRIA.PL SPECTRUM

TAR-POL

JZO OPTYK SERWIS MEGA OPTIC WIESZAKI

MEBLE DLA OPTYKÓW ORATA

AKT-POL JEGIELKA RM SERVICE

ARGA JZO OPTYK SERWIS TAR-POL

ESSILOR POLONIA OFTAL-SERV

ESSILOR POLONIA JZO 

HOYA LENS POLAND POLAND OPTICAL

WYPOSAŻENIE EKSPOZYCJI, EXPO, LADENEINRICHTUNG
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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WSPÓŁCZESNE ŻYCIE WYMAGA TAK WIELE OD TWOICH OCZU

Nowe niższe ceny na soczewki progresywne Varilux Comfort New Edition:

Od 26.07 – 30.09.2010r.*

*Decyduje data złożenia zamówienia.

220 zł

320 zł

250 zł

350 zł

268 zł

278 zł

380 zł

390 zł

323 zł

333 zł

443 zł

453 zł

sfera

sfera/cylinder

Varilux Comfort NE

Orma 1,5

Varilux Comfort NE

Orma 1,5 Transitions VI

Varilux Comfort NE

Ormix 1,6

Varilux Comfort NE

Ormix 1,6 Transitions VI

Ceny netto za 1 szt. wg cennika Promocyjne ceny netto za 1 szt.

226 zł

326 zł

256 zł

356 zł

sfera

sfera/cylinder

sfera

sfera/cylinder

sfera

sfera/cylinder

Do cen promocyjnych naliczany jest rabat, wynikający z umów handlowych.

Essilor Polonia Sp. z o.o.
:Warszawa tel. (22) 510 59 59, fax (22) 510 59 60, e-mail: bok@essilor.com.pl

Katowice: tel. (32) 258 99 56, (32) 258 58 47, fax (32) 258 35 42, e-mail: bokkatowice@essilor.com.pl

PROMOCJA



Hoya to najwi kszy na wiecie koncern optyczny, 
wiod cy dostawca innowacyjnych produktów i usług 
opartych na zaawansowanych technologiach optycznych. 
Firma o 70. letniej tradycji skupia swoj  działalno
w czterech obszarach: 

Ochrony Wzroku,  zajmuj cym si  produkcj  soczewek 
okularowych, soczewek kontaktowych oraz soczewek 
wewn trzgałkowych, wykorzystywanych w operacjach 
za my; 
Ochrony Zdrowia, dostarczaj cym systemy obrazowa-
nia endoskopowego i urz dzenia medyczne; 
Elektrooptyki, produkuj cym elementy półprzewod-
ników i paneli ciekłokrystalicznych (LCD), soczewki do 
aparatów cyfrowych oraz elementy optyczne dysków 
twardych; 
Fotografi i, odpowiedzialnym za produkcj  lustrzanek 
jednoobiektywowych, kompaktowych aparatów cyf-
rowych, obiektywów, a tak e modułów obiektywów 
i mikrosoczewek. 

Obecnie koncern Hoya posiada ponad 100 oddziałów 
i zatrudnia około 35.000 osób na całym wiecie. 

Po 12. latach obecno ci na rynku polskim otworzyli my
Laboratorium Soczewek Recepturowych w Piasecznie. 
Dzi ki temu, mo emy dostarcza  najwy szej jako ci
produkty w du o krótszym czasie. 

Twój sukces jest naszym celem. Sprawdz nas.
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