
Hoyalux iD MyStyle to najbardziej zindywidualizowane 
soczewki progresywne w rodzinie Hoyalux iD, których 
wyjątkowość wynika z dogłębnej analizy potrzeb klienta. 
Hoyalux iD MyStyle powstały w wyniku zastosowania 
technologii iD FreeForm Design Technology™, 
zoptymalizowanej dzięki koncepcji iDEA (Intelligent 
Design by Extensive Analysis), w której to oprócz pomiaru 
obiektywnych wartości, takich jak rozstaw źrenic, 
odległość oprawy od rogówki, kąt pantoskopowy oraz kąt 
krzywizny oprawy, do obliczeń i wyboru konstrukcji brane 
są również pod uwagę osobiste cechy klienta, np. wymogi 
podyktowane określonym stylem życia, poprzednio 
noszone okulary oraz poziom zadowolenia z nich. 
Połączenie tych optymalizacji z najbardziej precyzyjnym 
sposobem obróbki powierzchni w technologii FreeForm, 
pozwala zaoferować Państwa klientom produkt 
absolutnie wyjątkowej jakości, gwarantujący najwyższy, 
możliwy komfort widzenia. Tak, aby Państwa klient mógł 
powiedzieć: ”Wyłącznie dla moich oczu“.

Wyłącznie dla moich oczu

Hoyalux iD_MyStyle_OKO_01-2011.indd   1 2011-01-25   20:59:16
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

AKT-POL ŁÓDŹ 43

ALBINEX SULEJÓWEK 52

AM Group Plus BYDGOSZCZ 27,41,49

ANDREAS WARSZAWA 60

ARGA POZNAŃ 83

BINOKL JABŁONOWO 46

CLEX SZCZECIN 56,57

CRYSTALEX CZERWIONKA 86

DAPP ecoservice KIELCE 46

DEK-OPTICA WROCŁAW 20

DG GROUP ZĄBKI 48

EL-OPTYK JÓZEFÓW 30

ESSILOR POLONIA WARSZAWA 12,34,38

FERVO WARSZAWA 36

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 60

HAYNE POZNAŃ 42

HOYA LENS POLAND PIASECZNO 92

INPOL VISION SOSNOWIEC 58,59

JAI KUDO ROKIETNICA 39

JZO JELENIA GÓRA 15,17,19,21

KAMEX JÓZEFÓW 6

KOH SŁUPSK 10,11

KRAK-OPTIC KRAKÓW 40

MAŻEX WARSZAWA 64

MACRO-OPTIC SZCZECIN 57

MEGA-OPTIC PIERŚCIEC 47,53

NORTH-OPTIC KOSZALIN 69

OKOLOOK MORAWICA 29

OPHTALMICA WROCŁAW 28

OPTALEX WARSZAWA 76

OPTICAL CONSULTING SIEMIANOWICE ŚL. 82

OPTIMA ZAWIERCIE 2,37
OPTOPOL-HANDLOWY ZAWIERCIE 25
OPTOTECHNIKA KRAKÓW 68

Lista firm / List of firms 



�2011/1

FIRMA LOKALIZACJA STRONA

OPTY ŁÓDŹ 64

OPTYK + KODA KATOWICE 76

OPTYKON TCZEW 29

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 64

ORATA WARSZAWA 20

POLAND-OPTICAL CIESZYN 90,91

POLO OPOLE 81

POZNAŃSKI SALON OPTYCZNY POZNAŃ 3

PRO CONSULTING GROUP WARSZAWA 82

PROSTAF POZNAŃ 4,5,35

RAKO OPTYK SERVIS SZCZECIN 61

REKO KRAKÓW 53

RM SERVICE WARSZAWA 86

SEICOM BYDGOSZCZ 50,51

SERV-OPTIC KRAKÓW 47

SEYKOPOL ŁOMIANKI 60

S’OPTICAL JÓZEFÓW 30

SPECTRUM II WROCŁAW 66,67

SZAJNA LABORATORIUM OPTYCZNE GDYNIA 32,33

SZKOŁA OPTYCZNA ŁÓDŹ 89

SZLIFIERNIA BLOCH POZNAŃ 76

SZLIFIERNIA PATENT WARSZAWA 82

SZLIFIERNIA PODKARPACKA RZESZÓW 43

SZLIFIERNIA SIEDEMNASTKA WARSZAWA 60

SZLIFIERNIA VISION LAB FALENICA 6

TAR-POL NIEPOŁOMICE 54

TRANSITIONS WARSZAWA 55,65

TRZPIL RUDA TALUBSKA 76

UNIOPTIC ŁÓDŹ 26

VIS-ABRA LUBLIN 30

VISIO OLSZTYN 31

VISION&FASHION BOLESŁAWIEC 1,22,23,24

WENS KUTNO 81

WIESZAKI WŁOCŁAWEK 53

Список фирм / Firmenverzeichnis 
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Rata leasingowa od: 2 800 łz netto*

Wprowad salon

w wy szy wymiar!

ź

ż
Wszyscy, którzy pracuj ju z Mr Blue, wiedz jak du o czasu oszcz dzaj na co dzie
Dzi ki innowacyjnemu po czeniu geniusza Mr Blue z Essibox i M'Eye Touch firmy Essilor,
Twój salon optyczny osi gnie nowy wy szy wymiar.
Ju teraz mo esz odkrywa w asn kreatywno przy odrobinie wyobra ni i spe nia
stylistyczne marzenia klientów!
B d wyj tkowy z Mr Blue!

ą ż ą ż ę ą ń.
ę łą

ą ż
ż ż ć ł ą ść ź ł ć

ą ź ą

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

*Wysokość rat leasingowych skalkulowano dla opłaty wstępnej 15% i okresu leasingu 60 miesięcy.
Oferta przygotowana w oparciu o WIBOR 1M i w przypadku jego zmiany wysokość opłat leasingowych może ulec zmianie.
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IX kongres KRIO 
Targi OPTYKA 2011
XV lat KRIO

IX kongres KRIO i Targi OPTYKA 
2011 odbędą się w dniach 17 - 20 
listopada 2011 w Hotelu Gołebiew-
ski w Wiśle. 

Rok 2011 jest rokiem XV-lecia ist-
nienia KRIO ( w styczniu 1996 roku 
- w Warszawie odbył się I Zjazd De-
legatów KRIO - Założycielski; kwie-
cień 1996 - rejestracja KRIO jako 
podmiotu prawnego; listopad 1996 
- I Kongres KRIO w Hotelu Kaspro-
wy w Zakopanem ). Ponieważ IX 
Kongres wieńczy XV rok działalno-
ści KRIO, planujemy nadać mu wy-
jątkowy charakter. 

Informacje o kongresie będziemy 
przekazywać sukcesywnie poprzez 
media branżowe oraz za pośredni-
ctwem cechów. 

Firmy, które są zainteresowane 
uczestnictwem w Targach OPTY-
KA 2011 zachęcamy już teraz do 
kontaktowania się z biurem KRIO:      
tel. 22 635 20 50; 
e-mail: biuro@krio.org.pl 

Informacja własna biura KRIO                    
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Nowości na targach Optrafair

Zdalny dostęp do terminarzy wizyt 
pacjentów i danych na ich temat, 
ograniczenie do minimum papiero-
wych dokumentów w administracyj-
nej stronie działalności zakładu op-
tycznego, zarządzanie kilkoma filiami 
zakładu optycznego oraz poprawa 
komunikacji w firmie to główne ele-
menty tworzonych zgodnie z indywi-
dualnymi potrzebami użytkowników 
systemów IT dla branży optycznej, 
które zostaną zaprezentowane pod-
czas tegorocznej edycji tragów Op-
trafair.

Właściciele zakładów optycznych 
pragnący zaktualizować systemy,       
z których obecnie korzystają lub ci, 
którzy jeszcze nie skomputeryzowali 
swoich zakładów powinni koniecznie 
wybrać się do Birmingham w dniach 
9-11 kwietnia.

Sześciu najważniejszych dostawców 
oprogramowania dla branży optycz-
nej – Optix Software, See 20/20, 
Optisoft, Opticabase, Optinet oraz 
Ocuco przez trzy dni będzie demon-
strowało swoje produkty uczestni-
kom targów, dla których będzie to 
okazja do przekonania się samemu, 
jak to oprogramowanie sprawdza się 
w praktyce.

Opracowanie:  INTEROPTYKA

News

Optisoft zaprezentuje nową, łatwą w obsłudze aplika-
cję na iPada firmy Apple ułatwiającą realizację recept 
na okulary.

Wypowiadając się na temat produktów Optisoft Dyrek-
tor Zarządzający firmy Keith Sheers stwierdził: „Spo-
dziewamy się, że nasz cyfrowy terminarz wzbogacony 
o łatwe w użyciu funkcje SMS oraz e-mail zyska wielu 
nowych użytkowników ze względu na rosnące koszty 
kontaktowania się z klientami za pomocą tradycyjnej 
poczty”.

Więcej o targach można dowiedzieć się na stronie  
www.optrafair.co.uk
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Porady dla optyków i optometrystów

„Emocje, jakie wywołujesz są równie 
ważne jak produkty, które wytwa-
rzasz” to slogan wymyślony przez 
BMW, ale jak twierdzi konsultant bi-
znesowy Andy Clark, odnosi się on 
do każdego rodzaju detalicznej dzia-
łalności handlowej. Andy Clark wraz         
z firmą produkującą soczewki kontak-
towe Sauflon doradzał optykom i op-
tometrystom na terenie całej Wielkiej 
Brytanii, jak mogą zwiększyć obroty 
swoich zakładów. 

W cyklu objazdowych wykładów 
Andy Clark dzielił się ze słuchacza-
mi z branży optycznej swoją teorią 
niewielkich zmian w jakości obsługi 
klientów, które sprawią, że poczują 
się oni wyjątkowo, a cały zakład bę-
dzie wyróżniał się na tle konkurencji. 
„Wykraczając poza standardy może-
my wywołać określone emocje, któ-
re zagwarantują nam nie tylko to, że  
klient do nas wróci, ale również to, 
że opowie swoim znajomym i bliskim, 
co go tak miło zaskoczyło w zakładzie 
optycznym”. 

„Jeżeli będziemy umieli odegrać 
przed klientem swoisty spektakl, je-
żeli okażemy troskę i będziemy umie-
jętnie prezentowali swoje produkty, 
to będzie to dodatkowa wartość, któ-
ra sprawi, że klient poczuje się wy-
jątkowo”.

Opracowanie:  INTEROPTYKA

News

Dla zilustrowania swojej teorii Andy Clark użył przy-
kładu  wziętego z życia. W trakcie wizyty w pewnym 
zakładzie optycznym Clark obserwował, jak pracownik 
przynosi klientowi luksusowe i bardzo wyjątkowe desig-
nerskie okulary w plastikowym opakowaniu, które wy-
glądało niezwykle tandetnie i sugerowało niską jakość. 
Pracownik w sposób niechlujny i jakby od niechcenia 
wyjął okulary z kiepskiej jakości opakowania, chociaż 
były one warte kilkaset funtów.

Tego rodzaju opakowanie sprawia, że okulary wyglą-
dają na tanie, co znacznie obniżyło wartość jakiej do-
świadczył klient w zakładzie optycznym. Gdyby okulary 
zostały zaprezentowane w bardziej spektakularny spo-
sób – delikatnie wyjęte z etui z lakierowanego drewna,  
przetarte wysokogatunkową ściereczką do czyszczenia 
okularów, a następnie z uwagą podane klientowi „war-
tość” tej transakcji byłaby wyższa dla klienta, chociaż 
byłyby to nadal te same oprawki.”

Jak twierdzi Andy Clark, dla klientów zainteresowanych 
produktami optycznymi z wyższej półki optyk musi stać 
się stylistą, takim jak na przykład sławny z „Jak dobrze 
wyglądać nago” Gok Wan. Musi być on w stanie zaofe-
rować klientowi modne rozwiązania pasujące do całej 
gamy ubiorów, nastrojów i okazji. Nawet klienci sięga-
jący po towary z niższej półki muszą poczuć, że optyk 
dobrał im oprawki idealnie pasujące do ich potrzeb. 

Andy Clark dzieli się swoimi radami również na stronie 
internetowej http://www.practicebuilding.co.uk
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	 Zgodnie	z	danymi	podanymi	ostatnio	przez	firmę	
Apple,	10	miliardów	aplikacji	ściągnęli	 z	App	Store	
użytkownicy	ponad	160	milionów	iPhone’ów,	iPadów	
i	iPodów	Touch.	Świat	Apple	prężnie	się	rozwija.	Jak	
powiedział	 „Philip	Schiller,	wiceprezes	Apple	World-
wide	Product	Marketing,	„10	miliardów	ściągniętych	
aplikacji	w	ciągu	zaledwie	2,5	roku,	z	tego	aż	7	mi-
liardów	 w	 samym	 2010	 –	 przekroczyło	 nasze	 naj-
śmielsze	 oczekiwania.	 Sklep	 App	 Store	 zrewolucjo-
nizował	 sposób	 tworzenia,	 dystrybucji	 i	 sprzedaży	
oprogramowania”.	
	 Oferta	App	Store	obejmuje	350	tys.	aplikacji	do-
stępnych	w	90	krajach,	a	wkrótce	rozszerzy	się	ona	
o	 jeszcze	 jedną.	 Świetne	 wyniki	 sprzedaży	 i	 duże	
zainteresowanie	 użytkowników	 skłoniło	 organiza-
torów	 targów	 optycznych	 MIDO	 do	 zaoferowania	
uczestnikom	 imprezy	nowej	usługi.	Dzięki	aplikacji	

MIDO	można	 będzie	 uzyskać	 dostęp	
do	 przydatnych	 informacji	 na	 temat	
dojazdu	na	targi	a	także	rozmieszcze-
nia	poszczególnych	stoisk	oraz	wysta-
wiających	 się	 firm.	Można	 będzie	 za-
planować	sobie	najbardziej	optymalną	
trasę	poruszania	się	po	halach	wysta-
wowych,	 uwzględniającą	 interesują-
ce	 nas	 stoiska.	 Organizatorzy	 MIDO	
stworzyli	też	specjalną	stronę	interne-
tową	na	potrzeby	urządzeń	mobilnych,	
do	której	użytkownicy	innych	smartfo-
nów	mogą	uzyskać	dostęp	 pod	 adre-
sem: www.mido.com,	gdzie	znajdą	
te same informacje co w aplikacji 
MIDO.	Aplikacje	można	ściągać	z	App	
Store	od	25	lutego	żeby	być	gotowym	
na	targi,	które	w	tym	roku	odbędą	się	
w	dniach	4-6	marca	w	Mediolanie.

MIDO wkracza w świat 
Apple

		
		

		
		

		
		

	F
ot

.	M
CO	 Małopolski	Cech	Optyków	

organizuje	kolejne	już	Targi	
Optyczne	„Krakowska	Wios-
na	Optyczna	2011”.	
	 W	 tym	 roku	 serdecznie	
zapraszamy wystawców jak 
również	wszystkich	optyków	
do Hotelu Europejskiego
przy	ul.	 Lubicz	5	 (tuż	obok	
Galerii	 Krakowskiej	 oraz	
Dworca	PKP,	5	min	od	Ryn-
ku	Głównego).	

Targi	odbędą	się	16	kwietnia	w	godz.	12.00	-	17.00.	Po	targach	
zapraszamy	na	uroczysty	bankiet	o	godz.	20.00.
	 Wszelkie	informacje	dostępne	w	Biurze	Cechu	12	421-90-77,	
506-786-330.	

Krakowska	Wiosna	Optyczna

Informacja	własna	Małopolskiego	
Cechu	Optyków

Opracowanie:	INTEROPTYKA
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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 autoblokerem już od 60 500 zł netto.
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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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Zdalny serwis urządzeń

Precyzyjne wiercenie

2 sposoby centracji

Automatyczna centracja

Modyfikacja kształtu

Obróbka wszystkich materiałów

W zestawie W opcji

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

NOWA SERIA
MODYFIKACJA KSZTAŁTU

Rata leasingowa od:

2 125 ł netto*z

Rata leasingowa od:

1 570 ł netto*z

*Oferta została przygotowana w oparciu o stawk referencyjną WIBOR 1M i w przypadku jej zmiany wysokość rat może ulec zmianie. Czynsz inicjalny: 15%.
Okres leasingu 60 miesi cy. Ofert przygotowano bez analizy zdolności kredytowej leasingobiorcy. Ma ona charakter informacyjny i nie stanowi oferty
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunkiem przygotowania oferty wiążącej jest złożenie wniosku przez klienta wraz z nieb dnymi dokumentami.

ę
ę ę

ę
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Visioffice to wielofunkcyjny,

stopniowo rozwijaj cy si system,

który pozwoli Ci podnie jako

i zwi kszy lojalno klientów.

Obecnie, dzi ki

Visioffice pozostawia swoich

konkurentów w tyle.

ą ę

ść ść

ę ć ść

ę dynamicznemu

pomiarowi oka 3D,

- Dynamiczny pomiar oka 3D
- Naturalna pozycja g owył

- Nieinwazyjny
- Szybki (30 sekund)

- Dok adny (0,1 mm)
- Opatentowany

ł

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

Rata leasingowa od: 584 zł netto*

*Oferta zosta a przygotowana w oparciu o stawk referencyjn WIBOR 1M i w przypadku jej zmiany wysoko rat mo e
ulec zmianie. Czynsz inicjalny: 15%. Okres leasingu 60 miesi cy. Ofert przygotowano bez analizy zdolno ci kredytowej
leasingobiorcy. Ma ona charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Warunkiem przygotowania oferty wi cej jest z o enie wniosku przez klienta wraz z nieb dnymi dokumentami.

ł ę ą ść ż
ę ę ś

ążą ł ż ę



Indywidualna jak Twój podpis

INDYWIDUALNY KANA  PROGRESJI
Koniec z ograniczonym wyborem dost pnych d ugo ci kana u.

D ugo  progresji jest indywidualnie projektowana do wybranej oprawy.
Pe na indywidualizacja bez u rednie .

CA KOWITA PERSONALIZACJA
Wykonanie soczewki na podstawie indywidualnych parametrów pacjenta w technologii FreeForm.

MULTI MO LIWO CI
Dowolna pow oka, indywidualne dopasowanie progresji, personalizacja, 

moce sfero-cylindryczne… bez dodatkowych op at, w najlepszej cenie tylko w  J A I  K U D O.

392011/1
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Przylepce do szlifowania
Folie soczewkowe
Plastry do terapii okluzyjnej
Okulary ochronne
Kleje i ta my mocuj ce

Materia y optyczne

www.hayne.pl

Oferta promocyjna wa na do 31.03.2011 r.

Sprawd ,
czy w Twoim salonie jest ju¿
najnowszy katalog HAYNE !

      a w nim:
• ni sze ceny
• nowo ci
• wysoka jako  produktów
• renomowane  rmy
• poszerzony asortyment

zobacz równie  folder
HAYNE ORIGINAL oraz 3M OPTICAL

Z Ó  ZAMÓWIENIE 
PRZEZ INTERNET
A OTRZYMASZ
5% RABATU





	 Inicjatywa	powstania	Cechu	Optyków	w	Warszawie	zrodziła	się	w	tym	czasie,	kiedy	optycy	byli	człon-
kami	Cechu	Złotników,	Zegarmistrzów,	Optyków,	Grawerów	i	Brązowników.	Cech	Optyków	został	powołany	
na	wniosek	 licznej	grupy	optyków	działającej	w	ramach	Sekcji	Optyków	podczas	Nadzwyczajnego	Walnego	
Zgromadzenia	 14	 stycznia	 1995	 r.	 Formalnie	 zarejestrowany	17.10.1995	 r.	 roku	 pod	nazwą	 Cech	Optyków																
w	Warszawie.	Starszym	Cechu	pierwszej	kadencji	został	wybrany	jeden	z	inicjatorów	powstania	Cechu	-Andrzej	
Biernacki,	a	Podstarszym	Cechu	–	Marek	Jakubowicz.	W	skład	pierwszego	Zarządu	weszli	 również	Tadeusz	
Ratajski,	Wiesław	Gabrysiak,	Marek	Sękul,	Grzegorz	Trzaska,	Tomasz	Bednarski,	Krzysztof	 Piskorski,	 Stani-
sław	Sławecki.	W	tym	czasie	działania	Zarządu	koncentrowały	się	na	stworzeniu	możliwości	funkcjonowania	
nowopowstałej,	 samodzielnej	organizacji.	Obok	Statutu	 i	Regulaminu	Komisji	Rewizyjnej	zostały	 stworzone	
Regulaminy	Pracy	Zarządu	i	Sądu	Cechowego	oraz	Regulamin	Wewnętrzny	Rady	Mężów	Zaufania,	określający	
kryteria	jakie	powinien	spełniać	zakład	optyczny	oraz	zakres	dokumentów	wymaganych	przy	przyjęciu	nowego	
członka	Cechu.	
	 Powstał	również	Kodeks	Etyczno	-	Zawodowy,	zawierający	obok	definicji	zawodu	optyka,	wymagania	
zarówno	formalne	dla	członka	organizacji	 jak	również	obowiązki	dotyczące	 jakości	wykonywania	usług	oraz	
etyki	zawodowej	i	kultury	wymaganej	od	każdego	z	optyków	będących	członkami	Cechu.	Kodeks	Etyczno-Za-
wodowy	stworzony	przez	Cech	stanowił	podstawę	Kodeksu	przyjętego	przez	Zjazd	Delegatów	KRIO,	którym	do	
dzisiaj	posługują	się	cechy	zrzeszone	w	Izbie.	Cech	Optyków	w	Warszawie	był	jednym	z	inicjatorów	i	założycieli	
Krajowej	Rzemieślniczej	Izby	Optycznej.	Stworzone	w	tym	okresie	logo	Cechu	Optyków	w	Warszawie	zostało	
przyjęte	jako	znak	KRIO	i	pozostałych	cechów	w	niej	zrzeszonych.	
	 W	ramach	kontynuacji	działań	związanych	z	wyraźną	identyfikacją	członka	Cechu	w	środowisku,	a	tym	
samym	dbałością	o	wysoką	jakość	usług	i	kulturę	osobistą	oraz	lojalność	wobec	kolegów	-	członków	organizacji	
stworzono	Znak	Cechowy	z	Brązu	wraz	z	Certyfikatem.	W	1996	r.	Walne	Zgromadzenie	zatwierdziło	przedsta-
wiony	Regulamin	Nadania	Znaku	Cechowego	z	Brązu	wraz	z	Certyfikatem.	
	 Cech	jako	nowopowstała	organizacja,	nawiązywał	kontakty	z	urzędami	m.in.	z	Ministerstwem	Finan-
sów,	z	Państwową	Inspekcją	Handlową.	Zarząd	pierwszej	kadencji	zapoczątkował	również	kontakty	optyków					
z	 służbą	 zdrowia,	 stworzono	 podstawy	 do	współpracy	 –	 standardy	 dla	 zakładów	 optycznych	 realizujących	
recepty	na	pomoce	wzrokowe.	W	efekcie	tych	działań	podpisał	umowę,	w	imieniu	zrzeszonych	optyków	z	Bran-
żową	Kasą	Chorych.	W	tym	czasie	podejmowane	były	również	kroki	w	kierunku	usunięcia	zakładów	optycznych	
z	państwowych	placówek	służby	zdrowia.

XV lat Cechu Optyków 
w Warszawie

Jubileusz	X-lecia,	fot.	Cech	Optyków	w	Warszawie
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Bal Optyków 2009, fot. Cech Optyków w Warszawie

Informacja własna Cechu Optyków w Warszawie
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Program kursu refrakcji 

1. Metody badania refrakcji i zasady optycz-

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

  Dużym osiągnięciem dla nowopowstałej organizacji było uzyskanie pewności, co do możli-
wości funkcjonowania Biura Cechu, poprzez podpisanie w listopadzie 1997 roku bezpośredniej umowy 
najmu lokalu przy ulicy Piekarskiej 6, z Zarządem Domów Komunalnych Gminy Warszawa Centrum,       
w formie aktu notarialnego, co stanowiło podstawę dalszego funkcjonowania. 
             Istotnym w historii Cechu Optyków w Warszawie było ufundowanie sztandaru cechowego          
i insygniów cechowych oraz księgi pamiątkowej. Inicjatorem i głównym organizatorem tego przedsię-
wzięcia był Starszy Cechu pełniący tą funkcję już trzecią kadencję - Jerzy Wysocki. Uroczyste poświę-
cenie sztandaru i insygniów cechowych, będące częścią obchodów Święta Św. Hieronima, odbyło się 28 
września 2002 r. w Kościele Św. Marcina na Starym Mieście. 
 Uroczyste podsumowanie dziesięciu lat funkcjonowania naszej organizacji - JUBILEUSZ X-LECIA 
istnienia Cechu Optyków w Warszawie, odbył się w ośrodku szkoleniowym Exploris w Serocku, w dniu 28 
maja 2005 r. W imprezie uczestniczyli członkowie Cechu, Prezes KRIO Jan Witkowski, delegacje Cechów 
zrzeszonych oraz firmy optyczne.
 Od marca 2003 r. Cech Optyków w Warszawie prowadzi kursy podstaw refrakcji  początkowo tyl-
ko pierwszego stopnia. W 2004 r. rozszerzyliśmy ofertę o kurs drugiego stopnia, a od 2007 r. prowadzimy 
również kursy refrakcji trzeciego stopnia. W szkoleniach obok naszych członków uczestniczą również optycy         
z całego kraju. Łączna liczba uczestników kursów refrakcji to 593 osoby przez ponad  8 lat prowadzenia kur-
sów. W ramach rozszerzenia oferty szkoleniowej organizujemy również kursy komunikacji z klientem na bazie 
autorskiego programu stworzonego specjalnie na potrzeby salonu optycznego.  W celu zapewnienia ciągłego 
rozwoju naszych członków w miesiącu listopadzie 2010 r. zorganizowaliśmy po raz pierwszy szkolenie z za-
kresu ortoptyki przeznaczone dla optyków. W miesiącu lutym br. odbędą się kolejne edycje tego kursu. Cech 
zajmuje się również organizacją szkoleń prowadzonych dla naszych członków przez wiodące firmy optyczne, 
producentów soczewek okularowych i kontaktowych. Planujemy także przeprowadzenie kursów z zakresu 
pomocy dla osób słabo widzących. 
 W naszej działalności nie zapominaliśmy również o możliwości zapewnienia optykom miłej zabawy 
i relaksu. W tym celu organizowaliśmy, przez dwa kolejne lata, począwszy od 2009 r. Karnawałowe Bale 
Optyków, które zebrały bardzo pochlebne opinie na temat jakości i poziomu ich organizacji, jak również 
wspaniałej atmosfery.  Wymiernym efektem pozytywnego wizerunku organizacji jest utrzymująca się na tym 
samym poziomie liczba jej członków.
 W trakcie piętnastu lat działania Cech prowadził rożnego rodzaju szkolenia z dziedzin związanych       
z funkcjonowaniem zakładów optycznych, jak również zajmował się integracją środowiska optycznego po-
przez organizację imprez oraz służył pomocą swoim członkom w rozwiązywaniu problemów wynikających       
z szybko zmieniającego się otoczenia prawnego i gospodarczego, kontaktował się z urzędami, występował 
jako strona w sytuacjach wymagających indywidualnego wyjaśnienia. 
 W związku z tym, iż nasza organizacja obchodziła kolejny Jubileusz XV-lecia działalności, w miesiącu 
maju planowane są obchody rocznicy powstania Cechu Optyków w Warszawie.

Obchody XV-lecia powstania Cechu Optyków w Warszawie 
planowane są w miesiącu maju br.

Bal Optyków 2010, fot. Cech Optyków w WarszawieBal Optyków 2009, fot. Cech Optyków w Warszawie
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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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Aby otrzymać bezpłatne zaproszenie zarejestruj się na 
www.vidiexpo.pl
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PYTAJ O NOWY KATALOG 2011

ALBINEX
05-070 Sulejówek k. Warszawy,

ul. Trakt Brzeski 132, Poland
tel. (+48) 22 783 31 81, 22 783 31 71, fax: (+48) 22 783 31 61

www.albinex.com.pl, e-mail: info@albinex.com.pl
www.albinex.pl
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>TW-1510A
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





CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
tel.: 91 422 80 11  
faks: 91 422 84 48
e-mail: cok@rakoserwis.pl
Internet: www.rakoserwis.pl

Przedstawiciele handlowi:

Jacek Sokołowski: tel. 662 275 383
Tomasz Szocik: tel. 602 597 099

Marcin Żochowski: tel. 507 068 652

KATALOG RAKO OPTYK SERWIS 

• Urządzenia optyczne i okulistyczne

• Narzędzia i części zamienne

• Szeroki wybór galanterii optycznej

• Lupy powiększające

• Soczewki kontaktowe i płyny do soczewek

w
 Internecie: w

w
w

.rakoserw
is.pl

CR-39 1,49 STANDARD (sferyczne i toryczne z cyl. do -2,00)
Ø60,65,70 (+), 70 (-) 

CR-39 1,49 HARD (sferyczne i toryczne z cyl. do -2,00)
Ø60,65,70 (+), 70 (-)

CR-39, 1,49 HMC (sferyczne i toryczne z cyl. do -2,00)
Ø65,70 (+), 70 (-) 

M-INDEX 1,56 HMC EMI (sferyczne i toryczne z cyl. do -2,00
Ø65 (+), 70 (-)

ATRAKCYJNE CENY SOCZEWEK 
W ILOŚCIACH MAGAZYNOWYCH 
(JUŻ OD 20 SZTUK W DOWOLNIE
WYBRANYCH MOCACH)

WIĘCEJ ZA MNIEJ!

3,21 netto/szt.
już od 40 szt. 

4,07 netto/szt.
już od 40 szt. 

4,94 netto/szt.
już od 20 szt. 

5,35 netto/szt.
już od 20 szt. 

Już wkrótce nowości 
w oprawkach: 
CLEO, PASSION, MAGNETIC, 
FADO, PICOLLO 

oraz nowe kolekcje: 
KENCHI 
(oprawy korekcyjne) 

i QUANTUM 
(okulary przeciwsłoneczne).



KRAKÓW  Informujemy iż najbliższy kurs refrakcji odbędzie się w terminie 9, 10, 11 oraz 23, 24, 
25 maj 2011 roku. Prowadzić go będzie dr Andrzej Styszyński. Wszystkich chętnych zapraszamy 
do zgłaszania się telefonicznie w Biurze naszego Cechu: 12 4219077, 506 786 330.

WARSZAWA  Cech Optyków w Warszawie zaprasza Państwa na kurs refrakcji II stopnia. Ter-
miny prowadzenia zajęć na kursie to 12-13 marzec i 9-10 kwiecień /łącznie 25 godzin/. Czekamy 
na zgłoszenia chętnych. Kurs refrakcji II stopnia zawiera informacje z zakresu refrakcji, jak rów-
nież zagadnienia dotyczące aplikacji soczewek kontaktowych. Ćwiczenia praktyczne odbywają się         
z wykorzystaniem m.in. foroptera, lampy szczelinowej oraz kasety okulistycznej. Zajęcia na kur-
sie, obejmujące wykłady teoretyczne, jak również ćwiczenia praktyczne prowadzone są przez lek. 
med. Andrzeja Styszyńskiego w siedzibie KRIO przy ul. Przy Agorze 28 w Warszawie.

Więcej informacji o kursach refrakcji I, II i III stopnia dostępne jest na stronie internetowej Ce-
chu: www.cechoptykwar.pl 

WARSZAWA W dniu 22 stycznia br., odbyło się szkolenie zorganizowane specjalnie dla naszych 
członków przez firmę CIBA VISION. Tematem wykładu i ćwiczeń była korekcja prezbiopii za po-
mocą soczewek kontaktowych. Dziękujemy serdecznie firmie CIBA VISION za przygotowanie 
spotkania.

 Kursy refrakcji 

POZNAŃ Międzywojewódzki Cech Rzemiosł 
Optycznych w Poznaniu organizuje kursy re-
frakcji o różnym stopniu zaawansowania. Do 
dyspozycji słuchaczy jest sala dydaktyczna, 
wyposażona w nowoczesny sprzęt w zakresie 
procedur refrakcji (unity okulistyczne z foropte-
rami, lampa szczelinowa, kasety okulistyczne).
W styczniu br. zakończył się w Cechu kurs 
refrakcji I stopnia zaawansowania w którym 
uczestniczyły 32 osoby. Obecnie przyjmujemy 
zapisy na kurs refrakcji i doboru soczewek oku-
larowych II stopnia zaawansowania który rozpocznie się w dniu 2 kwietnia 2011 o godz. 9.00       
w siedzibie Cechu. Przyjmujemy również zapisy do udziału w kursie refrakcji i doboru soczewek 
okularowych I stopnia zaawansowania, który rozpocznie się we wrześniu br. Szczegółowych infor-
macji dotyczących kursów udziela biuro Cechu: tel. 61 853 77 83, e-mail. biuro@mcro.pl
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Informacja własna MCRO

Informacja własna MCO

Informacja własna Cechu Optyków 
w Warszawie

62 2011/1    



IN
FO

RM
AC

JE
 Z

 C
EC

H
U

Program kursu refrakcji 

1. Metody badania refrakcji i zasady optycz-

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

 Kurs z podstaw ortoptyki
WARSZAWA W dniach 5-6 luty br. odbyła się druga edycja 
kursu z zakresu podstaw ortoptyki - ćwiczenia wzrokowe. Szko-
lenie przeprowadzono na bazie autorskiego programu, stworzo-
nego specjalnie na potrzeby optyków. Kurs rozszerza wiedzę                   
z zakresu optyki okularowej i zawiera ćwiczenia służące uspraw-
nianiu układu wzrokowego. Część praktyczna stanowi połowę 
15 godzinnego szkolenia i składa się z ćwiczeń wykonywanych 
z użyciem profesjonalnych urządzeń i narzędzi stosowanych          
w ortoptyce, z wykorzystaniem m.in. listw pryzmatycznych oraz 
akomodacyjnych, fipperów, Sznura Brocka, Piłki Marsdena, kart 
fuzyjnych, stereogramów, tablic Harta, folii antyspuresyjnych       
i kolorowych. Planowane są kolejne edycje kursu z podstaw or-
toptyki. Zgłoszenia: cech.optyk.@interia.pl

I Część teoretyczna
1. Wprowadzenie do ortoptyki – istota oraz zakres  
    zastosowania.
2. Anatomia i fizjologia mięśni gałkoruchowych
      - Prawo Heringa
      - Prawo Sheringtona
3. Widzenie obuoczne – jako złożony proces uwarun-
    kowany przez OUN
4. Anomalie neuro - okulomotoryczne
      - etiologia hetroforii i heterotropii
      - symptomy heterofonii i heterotropii
      - konsekwencje psychologiczne zeza
5. Charakterystyka kliniczna anomalii neuro – okulo-
    motorycznych
      - dewiacje poziome
      - dewiacje pionowe 
      - cyclodewiacje
      - zespoły „A” i „V”
      - zezy porażenne
      - specyficzne formy zeza
      - oczopląs
6. Inne zaburzenia widzenia obuocznego
       - niedowidzenie
       - zaburzenia akomodacji i konwergencji
       - near vision complex 
7. Dysleksja a zaburzenia widzenia obuocznego
8. Korekcja wad refrakcji w zezie 
       - krótkowzroczność
       - nadwzroczność
       - astygmatyzm
       - anizeikonia

9. Podstawowe zasady rehabilitacji ortoptycznej
II Część praktyczna
1. Diagnoza ortoptyczna – istota i znaczenie
 - Prawidłowa anamneza i jej znaczenie. 
 - Podstawowe badania ortoptyczne
 - Badanie forii i tropii
 - Testy do badania widzenia obuocznego
 - Testy Widzenia Lea Hyvarinen
2. Terapia wzrokowa – wybrane ćwiczenia. 
    - Zasady stosowania ćwiczeń wzrokowych
I Ćwiczenia  ruchowe usprawniające funkcje wzro- 
  kowe 
- Ćwiczenia usprawniające koordynację   
  wzrokowo –  ruchową 
- Ćwiczenia usprawniające ruchomość gałek ocznych  
  (wodzenie, sakkady) 
- Ćwiczenia usprawniające  percepcję wzrokową 
II Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu – wy-
   brane techniki terapeutyczne
   - Test lateralizacji Piageta „Prawo – lewo” 
   - Testy Ogólnej Sprawności Motorycznej oraz Inte-
     gracji Bilateralnej 
   - Metoda Tootsie
   - Odległość Harmona
   - Folie Kolorowe
Ćwiczenia z wykorzystaniem m.in. listw pryzmatycz-
nych oraz akomodacyjnych, fipperów, Sznura Brocka, 
Piłki Marsdena, kart fuzyjnych, stereogramów, tablic 
Harta, folii antyspuresyjnych i kolorowych.

PODSTAWY ORTOPTYKI - 
kurs dla optyków 

Informacja własna Cechu Optyków w Warszawie

Fot. Cech Optyków w Warszawie

Kolejna sesja egzaminacyjna (egzaminy czeladnicze i mistrzowskie ) zorganizowana zo-
stanie na przełomie kwietnia i maja 2011. Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem 

KRIO tel. 22 635 20 50; e-mail: biuro@krio.org.pl 

Egzaminy w KRIO!
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Transitions już w telewizji i internecie

od 4 do 24 kwietnia 2011 r.
(TVP1, TVP2, Polsat, TVN i inne.)

Transitions już w telewizji i internecie

od 4 do 24 kwietnia 2011 r.
(TVP1, TVP2, Polsat, TVN i inne.)

www.transitions.com
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To dlatego Tyler Ferrar, sprinter kolarski,

nosi soczewki okularowe Transitions.
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Najnowsze trendy 
w modzie okularowej

Isabella Morpurgo rozpoczęła swoją pre-
lekcję od przedstawienia historii mody 
okularowej. Najpierw przenieśliśmy się do 
XVIII wieku, gdy okulary były symbolem 
władzy i statusu modnym wśród arysto-
kracji oraz burżuazji zwłaszcza we Francji. 
Stały się ważnym dodatkiem, eleganckim 
i wyszukanym, noszonym zarówno przez 
mężczyzn jak i kobiety. XIX wiek przyniósł 
innowacje w kształcie szkieł, które do tej 
pory były jedynie okrągłe, a teraz zaczęto 
je wytwarzać również w innych kształtach 
– owalnym, prostokątnym, ośmiokątnym, 
kwadratowym. Dzięki zastosowaniu stali 
oraz niklu możliwe było stworzenie nie-
zwykle lekkich modeli. Dopiero po roku 
1850 pojawiły się naprawdę nowoczesne 
okulary. Wraz z postępującym procesem 
industrializacji stały się one dostępne dla 
każdego. Do roku 1950 kształty modeli 
okularów są dosyć mało wyszukane, lecz 
w kolejnych dekadach ma miejsce praw-
dziwa eksplozja kształtów i kolorów. Wiek 
dwudziesty, a zwłaszcza lata osiemdzie-
siąte na zawsze łączą design okularowy 
ze zmieniającymi się trendami w modzie. 
Wiek XX to także przełom w dziedzinie 
okularów przeciwsłonecznych ze względu 
na istotne innowacje w technice barwie-

nia soczewek oraz prowadzone na szeroką skalę badania nad 
ochroną przed promieniowaniem słonecznym. Zmiana sty-
lu życia – coraz więcej czasu przeznaczonego na wakacje, 
sporty oraz podróże – oznacza zwiększone zapotrzebowanie 
na ochronę oczu przed szkodliwym działaniem słońca.
Począwszy od roku 1950 okulary przeciwsłoneczne stają się 
artykułami konsumpcyjnymi i modowymi dodatkami zwłasz-
cza dla kobiet.

I w ten sposób Isabella Morpurgo wprowadziła uczestników 
seminarium w obecne czasy charakteryzujące się nowymi 
materiałami i osiągnięciami w dziedzinie technologii, które 
pozwalają na nieograniczoną kreatywność i pomysłowość.

W wyniku niedawnego kryzysu gospodarczego wiele osób 
musiało zrezygnować ze swoich dotychczasowych nawyków, 
lecz jednocześnie narodziła się nowa świadomość, nowe po-
trzeby, nowe style życia i nowe perspektywy, których nie 

Podczas 18 edycji Targów Optycznych w Hongkongu Isabella Morpurgo, reprezentują-
ca włoski magazyn branżowy VEDERE, zaprezentowała licznie zgromadzonej publicz-
ności ostatnie tendencje panujące wśród projektantów okularów.
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można lekceważyć. Kryzys postawił nas       
w obliczu faktu: budując gospodarkę i wy-
twarzając wirtualne bogactwo bez żadne-
go oparcia w rzeczywistości posunęliśmy 
się zarazem jeszcze dalej i za pomocą 
wirtualnych środków stworzyliśmy wirtu-
alne życie, wypaczone, zdeformowane, 
w którym nie ma miejsca na prawdziwe 
relacje.

W wyniku powyższej analizy Isabella Mor-
purgo doszła do wniosku, że świat potrze-
buje nowego kierunku, lecz szlak został 
już wytyczony. Musimy odkryć na nowo 
zwykłe przyjemności, docenić wartość 
tego co wykonane domową robotą, tego 
co naturalne, związane z prawdziwymi 
emocjami.

Kreatywność? Nie ma potrzeby stoso-
wania wirtualnych narzędzi i efektów. 
Wystarczy przyjrzeć się corocznemu od-
radzaniu się natury, eksplozji piękna, sile     
i energii słońca.  

Projektanci okularów poprzez dobór kolo-
rów i materiałów dają wyraz potrzebie po-
szukiwania autentyczności, naturalności, 
zwłaszcza używając palety barw związa-
nych z naturą i światem roślin.

Kolory wybierane przez projektantów to 
biel, żółć i piaskowy beż. Są to kolory 

powietrza i światła inspirowane 
równowagą wynikającą z filozofii 
zen oraz wewnętrznym spoko-
jem. 

Czerwień również idealnie wpi-
suje się w kolorystyczny trend 
związany z naturą. Ma właściwo-
ści regenerujące. Jest to kolor 
solarny, gorący.

Dla mężczyzn projektanci przewidzieli mocne barwy, kolory 
które wyzwalają poczucie wolności, a zarazem gwarantują 
zachowanie całkowitej kontroli nad sobą. Paleta barw obej-
muje jasną zieleń, niebieski, pomarańczowy, a także przywo-
dzące na myśl dalekie egzotyczne kraje kolory ziemi, jak na 
przykład różne odcienie czerwieni i brązu.

Motyw natury prowadzi również do refleksji nad ochroną 
przyrody i dlatego możemy obecnie zaobserwować tak wiele 
badań nad materiałami przyjaznymi dla środowiska natural-
nego. Do łask powracają takie naturalne materiały jak drew-
no, róg czy skóra.

Jak zauważyła Isabella Morpurgo w dalszej części swojej 
prezentacji, mamy obecnie do czynienia z powrotem mody 
na romantyczną stylizację. Projektanci wykorzystują wzor-
nictwo oparte na motywach kwiatowych, na intensyfikacji 
motywu poprzez jego zwielokrotnienie.

Okulary przeznaczone dla kobiet odzwierciedlają trendy pa-
nujące w modzie nawiązującej do romantycznej stylizacji, 
gdzie kobiety postrzegane są jak eteryczne antyczne boginie 
ozdobione motywami florystycznymi, liśćmi, koronkami. Za-
wieszone pomiędzy sacrum a profanum.

Kolejny styl obecny w modzie i wykorzystany przez projek-
tantów okularów opiera się na motywach animalistycznych. 
Styl ten wykorzystywany w małych dozach lub nawet tylko 
w wariacjach natychmiast przywodzi na myśl jakieś dzikie, 
odległe krainy. Idealny dzięki swojemu uwodzicielskiemu             
i kobiecemu charakterowi, styl etno-chic sprawdza się w mo-
dzie okularowej.
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Dzięki nieustającej modzie na styl vinta-
ge projektanci bawią się w stylistyczne 
powtórki i na kobiecych twarzach znów 
pojawiają się słynne okulary kotki, któ-
rych szczyt popularności przypadł na lata 
pięćdziesiąte.

Oczywiście nie możemy odrzucać naj-
nowszych osiągnięć technologicznych. 
Należy jedynie na nowo zinterpretować 
zaawansowane technologie, tak by pa-
sowały do nowych życiowych potrzeb. 
Pojawiają się okulary fluorescencyjne jak 
również okulary 3D. Na rynku dostępne 
są nawet modele w których, na zewnętrz-

nej części zauszników, zostały zastosowane unikalne panele                        
z nadrukiem soczewkowym (lentikularnym), dzięki któremu 
powstaje wrażenie animacji obrazów przedstawionych na 
panelach, gdy są one obserwowane pod różnym kątem. Po 
raz pierwszy projektanci wykorzystali druk lentikularny do 
ozdoby okularów.

Jeżeli chodzi o okulary przeciwsłoneczne, to króluje plastik. 
Nadal utrzymuje się moda na bardzo duże okulary, które do-
datkowo ozdabiane są poprzez wyżłobienie faset tworzących 
ciekawe efekty świetlne.

Isabella Morpurgo podsumowała swoją prezentację wzywa-
jąc do kreatywności, lecz z jednoczesną dbałością o wysoką 
jakość produktu.

Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. I. Morpurgo  
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pojawiają się słynne okulary kotki, któ-
rych szczyt popularności przypadł na lata 
pięćdziesiąte.

Oczywiście nie możemy odrzucać naj-
nowszych osiągnięć technologicznych. 
Należy jedynie na nowo zinterpretować 
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również okulary 3D. Na rynku dostępne 
są nawet modele w których, na zewnętrz-
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z nadrukiem soczewkowym (lentikularnym), dzięki któremu 
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panelach, gdy są one obserwowane pod różnym kątem. Po 
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Isabella Morpurgo podsumowała swoją prezentację wzywa-
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jakość produktu.

Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. I. Morpurgo  
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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 ЛИНЗЫ

SZAJNA
TANIA SOCZEWKA
TRANSITIONS
UNIOPTIC
VISIO

CLEX OPHTALMICA SEYKOPOL

DG GROUP OPTIMA SPECTRUM

ESSILOR POLONIA OPTY SZAJNA

HOYA LENS POLAND POLO TRANSITIONS

JAI KUDO RAKO OPTYK SERWIS UNIOPTIC 

JZO  SEICOM POLAND VISIO 

MAŻEX

HAYNE OPTY WENS

OPHTALMICA RAKO VISABRA

OKOLOOK TAR-POL

AM GROUP PLUS FERVO ORATA

ANDREAS KAMEX POLO

BINOKL KOH PROSTAF

CAMRO MAŻEX RAKO

DEK OPTICA OPTALEX S’OPTICAL

DG GROUP OPTYKON VISION & FASHION

EL-OPTYK

AKT-POL MAŻEX POLAND OPTICAL

ARGA NORTH-OPTIC RAKO

CRYSTALEX OPTOPOL HANDLOWY RM-SERVICE

ESSILOR POLONIA OPTYKON SEYKOPOL

HAYNE OPTY SPORT SERV-OPTIC

INPOL VISION OPTOTECHNIKA SPECTRUM

JZO OPTYK SERVIS OPTYK PLUS TAR-POL

MACRO-OPTIC

Index ofert
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GALANTERIA OFTALMICZNA, ACCESSORIES, ZUBEHÖR
АКСЕССУАРЫ

WYPOSAŻENIE GABINETU, INSTRUMENTS, REFRAKTIONSGERÄTE
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SERWIS, SERVICE, DIENSTLEISTUNGEN
СЕРВИС

OPROGRAMOWANIE, SOFTWARE, SOFTWARE
ПРОГРАММЫ

ALBINEX MAŻEX RAKO

HADAŚ-MARCINIAK OPTY SPORT REKO
HAYNE POLO TAR-POL

MACRO-OPTIC SERV-OPTIC TRZPIL

AKT-POL MAŻEX RM SERVICE

ESSILOR POLONIA NORTH-OPTIC SEYKOPOL

HOYA LENS POLAND OPTYK PLUS SPECTRUM

INPOL VISION POLAND OPTICAL TAR-POL

JZO OPTYK SERWIS RAKO

JZO OPTYK SERWIS ORATA WIESZAKI

MEGA OPTIC

AKT-POL JZO OPTYK SERWIS RM SERVICE

ARGA RAKO TAR-POL

ESSILOR POLONIA

DAPP ECOSERVICE HOYA LENS POLAND POLAND OPTICAL

ESSILOR POLONIA JZO

WYPOSAŻENIE EKSPOZYCJI, EXPO, LADENEINRICHTUNG
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Uwaga! Spis marek dostępny na
www.interoptyka.pl















Hoyalux iD MyStyle to najbardziej zindywidualizowane 
soczewki progresywne w rodzinie Hoyalux iD, których 
wyjątkowość wynika z dogłębnej analizy potrzeb klienta. 
Hoyalux iD MyStyle powstały w wyniku zastosowania 
technologii iD FreeForm Design Technology™, 
zoptymalizowanej dzięki koncepcji iDEA (Intelligent 
Design by Extensive Analysis), w której to oprócz pomiaru 
obiektywnych wartości, takich jak rozstaw źrenic, 
odległość oprawy od rogówki, kąt pantoskopowy oraz kąt 
krzywizny oprawy, do obliczeń i wyboru konstrukcji brane 
są również pod uwagę osobiste cechy klienta, np. wymogi 
podyktowane określonym stylem życia, poprzednio 
noszone okulary oraz poziom zadowolenia z nich. 
Połączenie tych optymalizacji z najbardziej precyzyjnym 
sposobem obróbki powierzchni w technologii FreeForm, 
pozwala zaoferować Państwa klientom produkt 
absolutnie wyjątkowej jakości, gwarantujący najwyższy, 
możliwy komfort widzenia. Tak, aby Państwa klient mógł 
powiedzieć: ”Wyłącznie dla moich oczu“.

Wyłącznie dla moich oczu

Hoyalux iD_MyStyle_OKO_01-2011.indd   1 2011-01-25   20:59:16
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