
Hoya wprowadza technologię TrueForm 
TrueForm to nowa technologia obliczeniowa 
i produkcyjna, w której zasady freeform stosowane 
są do półproduktów konwencjonalnych soczewek 
z zewnętrzną powierzchnią progresywną, takich jak 
Hoyalux Summit Pro i Hoyalux Summit CD.
Oznacza to, że każda korekcja jest unikalnie 
przeliczana i produkowana, gwarantując idealne 
odwzorowanie obrazu w soczewce. 
Stosując dodatkową  korekcję aberracji 
dla każdej osi widzenia, wspieraną 
przez technologię asferyzacji  
powierzchni wewnętrznej, uzyskujemy 
zoptymalizowane widzenie na całej 
powierzchni soczewki.

Korzyści dla Twoich klientów: 
• precyzja na poziomie pixeli 
• zoptymalizowana ostrość widzenia
• sprawdzone konstrukcje wykonywane 

z jeszcze większą dokładnością 

Jakość dnia dzisiejszego spotyka się z wiodącą technologią jutra
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Bardziej efektywne na zewnątrz
Bardziej efektowne wewnątrz 
Przedstawiamy Suntech Intense, najnowszej generacji 
soczewki fotochromowe firmy Hoya. 

Zaskakująco przejrzyste wewnątrz (95% transmitancji światła), 
szybko przyciemniają się, uzyskując intensywny kolor 
na zewnątrz (aż do 85%). 

W porównaniu z soczewkami 
Suntech 2.0, soczewki 
Suntech Intense 
są do 3% jaśniejsze 
w pomieszczeniach 
i aż do 11% ciemniejsze 
na zewnątrz.

To doskonałe rozwiązanie 
na co dzień, które idealnie 
pasuje do dynamicznego 
stylu życia Twoich klientów. 

Suntech Intense są dostępne we wszystkich popularnych 
materiałach i konstrukcjach firmy Hoya.
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ALBINEX SULEJÓWEK 56

AM Group Plus BYDGOSZCZ 11,37

ANDREAS WARSZAWA 68

ARGA POZNAŃ 83

BINOKL JABŁONOWO 73

CENTRUM KSZTAŁCENIA CZĘSTOCHOWA 38

CLEX SZCZECIN 64,65

CLIC POLAND CZĘSTOCHOWA 10
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DG GROUP ZĄBKI 72

EL-OPTYK JÓZEFÓW 48

ESSILOR POLONIA WARSZAWA 34

FERVO WARSZAWA 42

FORUM INTERNET 52
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HAYNE POZNAŃ 14-17

HOYA LENS POLAND WARSZAWA 2,92

INPOL VISION SOSNOWIEC 66,67
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Pełna oferta sprzętu okulistycznego 
i optycznego fi rmy VISIONIX. 
Największy wybór pomocy optycznych.

tel. +48 71 785 09 68
ul. Parandowskiego 21, 54-622 Wrocław biuro@ophtalmica.pl

www.ophtalmica.pl





Po³¹czenie ochrony, wygody i najni¿szej ceny!

• polaryzacja
• atwy monta
• wygoda w u ytkowaniu
• atrakcyjna cena
• 3 kolory
• 3 rozmiary: ma y, redni, du y
• ochrona UV

Nak adki przeciws oneczne SunStyle

Kupuj c zestaw 32 nak adek oszcz dzasz 100 PLN

HAYNE Polska Sp. z o.o.         tel.: 61 841 02 05         fax: 61 840 34 57         info@hayne.pl         www.hayne.pl 

Wszystkie ceny s  cenami netto



NOWO  na rynku – okulary INDOOR Sports marki Sziols

KOREKCJA

KOMFORT

JAKO

DESIGN

:  mo liwo  wstawienia dowolnych soczewek okularowych

:  ergonomia i wygoda, boczne kana y wentylacyjne zapewniaj
   swobodny przep yw powietrza i ochron  przed parowaniem

:  wykonane z najwy szej jako ci materia ów gwarantuj cych 100% bezpiecze stwa

:  szeroka kolorystyka, dost pne w dwóch rozmiarach dla dzieci i doros ych,
dostarczane w etui wraz z zapasowym noskiem i ochraniaczami bocznymi

AKTYWNO  BEZ OGRANICZE
Profesjonalne okulary sportowe Sziols

HAYNE Polska Sp. z o.o.         tel.: 61 841 02 05         fax: 61 840 34 57         info@hayne.pl         www.hayne.pl 

TUV Certi cate

Bavarian Confederation
of Insurers against

accidents in the community

Bavarian Ministry for
Education and Culture



W folderze 3M Optical tak e:
folie soczewkowe oraz pryzmatyczne, okulary ochronne,
plastry do terapii okluzyjnej, kleje i ta my mocuj ce  

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

Materia y optyczne

Oferta promocyjna wa na od 01.04.2011 do 30.09.2011

Wszystkie produkty 3M wysy³amy kurierem
BEZ KOSZTÓW TRANSPORTU!

Zamawiaj c kartonik przylepców        otrzymasz

100 przylepców GRATIS!

zosta y obni one nawet o
Ceny przylepców  rmy 3M 30%

HAYNE Polska Sp. z o.o.         tel.: 61 841 02 05         fax: 61 840 34 57         info@hayne.pl         www.hayne.pl 



HAYNE Polska Sp. z o.o.         tel.: 61 841 02 05         fax: 61 840 34 57         info@hayne.pl         www.hayne.pl 

Skontaktuj si  z nami!

Wychodz c naprzeciw oczekiwaniom Klientów  rma HAYNE
z przyjemno ci  informuje o rozpocz ciu dystrybucji

soczewek kontaktowych najwi kszych wiatowych marek.

Soczewki kontaktowe w ofercie Hayne



www.sklep-optyka-optometrysty.pl

 największy wybór 

 najniższe ceny 

 100-proc. satysfakcja gwarantowana
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Supermarkety 
a rynek branży 
optycznej...

 Jak przewiduje Verdict, niezależna agencja ba-
dająca brytyjski rynek sprzedaży detalicznej, su-
permarkety, które oferują swoim klientom usługi 
pracujących dla nich optyków mogą ponad trzy-
krotnie zwiększyć swój udział w rynku jeżeli chodzi 
o branżę optyczną. 
 Zgodnie z ostatnimi badaniami opublikowanymi 
25 marca, udział w rynku takich sklepów wielkopo-
wierzchniowych jak Tesco czy Asda może w 2011 
roku wzrosnąć do 4,7 % w porównaniu z 1,7%        
w roku 2005.
 Jak zauważył Matthew Walton, analityk z agen-
cji badawczej Verdict, „Zakłady optyczne dotknął 
problem spadającej liczby klientów. Dodatkowo, ci 
klienci, którzy muszą korzystać, z usług optyków 
stali się bardziej wrażliwi na ceny.”       
 Agencja badawcza ostrzega, że nawet duże skle-
py sieciowe, takie jak Specsavers będą zmuszone 
konkurować z supermarketami jeżeli chodzi o usłu-
gi optyczne.
 Jak dodaje Matthew Walton, „Aby móc przetrwać 
na rynku i dobrze prosperować, mniejsi niezależni 
optycy będą musieli podnieść poziom oferowanych 
przez siebie usług albo poprzez zaoferowanie klien-
tom, czegoś, czego nie ma w swojej ofercie kon-
kurencja, albo poprzez poprawienie jakości obsłu-
gi klienta. Mogliby na przykład włączyć do swojej 
oferty  przeprowadzanie badania wzroku w domu 
pacjenta na potrzeby osób starszych czy niepełno-
sprawnych, lub nawiązać współpracę z interneto-
wymi sprzedawcami produktów optycznych i pełnić 
funkcję punktów odbioru towarów zamówionych 
online.”

News

Opracowanie:  INTEROPTYKA

 Znany salon optyczny oferujący markowe okulary 
Brulimar Optical Group uzyskał licencję na sprowa-
dzenie na terytorium Zjednoczonego Królestwa oraz 
Irlandii okularów korekcyjnych oraz przeciwsłonecz-
nych o stylistyce inspirowanej kulturą tatuażu produ-
kowanych pod rockandrollową marką Ed Hardy.           
 W najnowszej kolekcji okularów Ed Hardy buntow-
niczy charakter marki przełożył się na rzucający się 
w oczy oraz młodzieżowy design. W oprawkach dla 
kobiet jak i dla mężczyzn połączono odważną kolory-
stykę z dużą dozą hollywoodzkiego blichtru. Charak-
terystyczna dla okularów Ed Hardy jest przykuwająca 
uwagę symbolika zaczerpnięta z kultury tatuażu oraz 
niezwykle barwne zauszniki wysadzone kryształkami 
Swarovskiego. 
 Marka powstała w Los Angeles i bazuje w dużym 
stopniu na projektach tatuaży stworzonych przez 
„ojca chrzestnego tatuaży” Eda Hardy, od którego 
nazwiska pochodzi zresztą jej nazwa. Markę Ed Hardy 
stworzyły osoby zajmujące wysoką pozycję w świe-
cie mody – były współzałożyciel firmy Von Dutch oraz 
były projektant firmy Diesel Christian Audigier. Kolek-
cja Ed Hardy będzie dostępna w sprzedaży detalicznej 
wiosną 2011.
 Jak powiedział dyrektor naczelny Brulimar Optical 
Group, Howard Librae, „Ed Hardy jest jedną z tych 
charakterystycznych marek, które podobają się oso-
bom, które niezależnie od swojego wieku uwielbiają 
wszystko, co ma jakiś związek z LA. „Ducha marki 
Ed Hardy tworzą Hollywood, motory, życie na plaży           
i street style. A jej buntowniczy charakter manifestuje 
się wyraźnie w nowej kolekcji. Cieszymy się, że spro-
wadzamy na rynek Zjednoczonego Królestwa zupeł-
nie nową wartość.”

Markowe okulary 
inspirowane kulturą 
tatuażu
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XIV GALA 
MODA&STYL

	 Moda	ma	różne	odcienie.	Przekonaliśmy	się	o	tym	
nie	po	raz	pierwszy	podczas	XIV	Gali	Moda&Styl,	
która	odbyła	się	w	Hotelu	Sheraton	w	Warszawie.	
W	niemal	wszystkich	pokazach,	które	zobaczyliśmy,	
można	było	dostrzec	wpływ	rozkwitającej	w	pełni	
wiosny.	Coraz	przychylniejsza	aura	nastraja	pozy-
tywnie	do	wszelkich	zmian	w	wizerunku	 i	zabawy	
modą.	Zgodnie	z	przewidywaniami	szczególnie	go-
rąco	publiczność	przyjęła	pokazy	bielizny	i	strojów	
kąpielowych.	 Galę	 wzbogaciły	 też:	 odpowiednio	
dobrana	 dawka	 różnorodnej	muzyki	 i	udział	 zna-
nych	 z	 ekranu	 i	 sceny	 twarzy	w	 rolach	 jurorów.	
Imprezę	 zwieńczył	wielki	 finał,	 którym	 był	 pokaz	
Teresy	Rosati.
	 Sponsorem	 Strategicznym	 imprezy	 był	 Autory-
zowany	Dealer	Volvo	Euroservice	&	Skancar,	który	
zaprezentował	dwa	samochody	Volvo.	Sponsorami	
Głównymi	Gali	byli:	De	Dietrich	i	Biuro	Podróży	Ita-
ka.
	 W	 składzie	 jury,	 którego	 zadaniem	 była	 ocena	
zaprezentowanych	kolekcji,	zasiedli:	przewodniczą-
ca	Halina	Rostkowska-Niemczyk	(redaktor	naczelna	
Moda&Styl),	Laura	Łącz	(aktorka),	Karol	Strasbur-
ger	(aktor),	Małgorzata	Lewińska	(aktorka),	Jakub	
Przebindowski	 (aktor),	 Bartłomiej	 Jędrzejak	 (pre-
zenter	TVN),	Mietek	Szcześniak	 (wokalista),	Alek-
sandra	Markowska	(projektantka),	Maciej	Jachow-
ski	(aktor),	Szymon	Wydra	(wokalista),	Jarek	Szado	
(choreograf),	Michał	Milowicz	(aktor),	Izabela	Tro-
janowska	 (piosenkarka,	aktorka),	Dorota	Williams	
(naczelna	stylistka	TVN),	Wojciech	Lech	(Menedżer	
ds.	Kluczowych	Klientów	marki	De	Dietrich),	Piotr	
Sędek	 (Dyrektor	Handlowy	Euroservice	–	Autory-
zowanego	 Dealera	 Volvo),	 Sebastian	 Skalski	 (fo-
tograf,	 właściciel	 atelier:	 „GALERIA	 GWIAZD”),	
Zenon	 Żyburtowicz	 (fotograf,	 podróżnik),	 Tomasz	
Królikowski	(prezes	Bestseller	Group).

News

Informacja:	RODENSTOCK

	 Przedstawienia	 tego	 grona	 dokonał	 prowadzący	
galę	Tomasz	Kammel.	Jury	przyznało	statuetki	„Enda”	
w	 10	 kategoriach,	w	 tym	w	 dwóch	 premierowych:	
Freestyle	 i	 Cocktail	 Fashion.	We	 Freestyle’u	 swoje	
kolekcje	 zaprezentowały	 marki:	 New	 Yorker,	 Butik	
Szafa	Kasia	Kowalska	 i	Lavard.	W	kategorii	Cocktail	
Fashion	 swoje	kolekcje	pokazały	firmy:	Su,	Bialcon,	
Pretty	One,	Diak	i	Lavard.	Trudne	zadanie	czekało	ju-
rorów,	którzy	mieli	wybrać	najlepszą	kolekcję	w	kate-
gorii	bielizny	erotycznej.	Silną	konkurencję	stanowiły	
marki:	Anais,	Livia	Corsetti	Fashion,	 Incitari,	Pigeon												
i	Soft	Line	Collection.	W	trakcie	pokazów	marek:	Ana-
is	i	Soft	Line	Collection,	prezentowano	także	biżuterię	
firmy	Charms.	O	statuetki	ubiegali	się	również	produ-
cenci	obuwia,	czyli	firmy:	Badura	i	Baldowski.	Swego	
rodzaju	odkryciem	Gali	okazała	się	firma	Butik	Szafa	
Kasia	Kowalska,	która	zyskała	najwyższe	uznanie	ju-
rorów	w	dwóch	kategoriach	Freestyle:	odzieży	dam-
skiej	i	odzieży	męskiej.
	 Gościem	honorowym	Gali	była	jedna	z	najwybitniej-
szych	polskich	projektantek	Teresa	Rosati,	a	jej	spe-
cjalny	 pokaz	 stanowił	 niezwykle	 efektowny,	 nagro-
dzony	gromkimi	brawami,	finał	imprezy.	Był	to	długo	
oczekiwany,	 pierwszy	 w	 tym	 roku	 w	 Polsce	 pokaz	
projektantki.	Goście	mieli	okazję	obejrzeć	 fragment	
kolekcji,	 zaprezentowany	 podczas	międzynarodowe-
go	prestiżowego	pokazu	mody	Beverly	Hills	Fashion	
Festival	w	Los	Angeles.	Kolekcja	oczarowała	publikę.	
Największym	 jej	atutem	były	piękne,	długie	 suknie,			
w	których	każda	kobieta	czułaby	się	wyjątkowo.	
	 Sponsorem	uzupełniającym	imprezy	była	m.	in.	fir-
ma	RODENSTOCK,	której	okulary	były	używane	pod-
czas	prezentacji.
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Bausch i Lomb wprowadza na rynek polski 
PureVision®2 z optyką High Definition TM

 Bausch i Lomb ogłasza wprowadzenie na rynek 
polski soczewek kontaktowych PureVision®2          
z optyką High Definition TM. Jest to najnowsza 
pozycja na liście soczewek tej firmy w POLSCE. 
Zaprojektowane w celu zmniejszenia efektu halo 
i zjawiska olśnienia, przy równoczesnym zapew-
nieniu doskonałego widzenia, te nowe miesięczne 
soczewki kontaktowe łączą razem kilka ulepszeń 
w celu pokonania problemów, na jakie narażeni są 
użytkownicy soczewek kontaktowych, włączając  
w to aberrację sferyczną stanowiącą efekt optycz-
ny, który może spowodować zaburzenia widzenia, 
efekt halo oraz zjawisko olśnienia. Rezultatem jest 
soczewka zapewniająca klarowne i ostre widzenie 
nawet w warunkach słabego oświetlenia oraz wy-
jątkowy komfort i tlenotransmisyjność.
 PureVision®2 z optyką High Definition TM daje 
redukcję aberracji sferycznej w całym zakresie 
mocy soczewek. Opakowanie tych soczewek za-
wiera uniwersalny roztwór zapewniający wyjątko-
wy komfort w momencie nakładania. Dodatkowo, 
te nowe soczewki zapewniają wysoki poziom trans-
misji tlenu w czasie noszenia, w celu zapewnienia 
oczom zdrowego środowiska. Jedne z najcieńszych 
dostępnych soczewek, soczewki PureVisio®2 z op-
tyką High Definition TM są równocześnie wyjątko-
wo łatwe w obsłudze.
 Cheryl Donnelly, dyrektor ds. medycznych EMEA, 
Bausch + Lomb Vision Care donosi, że „pierwsza  
reakcja na PureVision®2 z optyką High Definition 
TM ze strony specjalistów związanych z ochroną 
zdrowia oczu była zdecydowanie pozytywna, opar-
ta na opiniach pacjentów mówiących o doskonałej 

News

Informacja: Bausch&Lomb

widoczności i komforcie. Badania dostarczyły również 
bardzo pozytywnej informacji zwrotnej ze strony kon-
sumentów. 84% respondentów oceniło po włożeniu 
PureVision® 2 jako komfortowe, 75% zgodziło się, że 
te soczewki dają lepszą widoczność a 77% stwierdzi-
ło, że efekt halo i zjawisko olśnienia są zredukowane 
nawet przy słabym oświetleniu”.
 Najnowsze badanie przeprowadzone w siedmiu 
krajach przez NSIGHT (Potrzeby, Objawy, Częstość 
występowania, Globalne tendencje dotyczące zdro-
wia oczu) na 3800 pacjentach, którym skorygowano 
widzenie, wykazały, że widoczność jest najważniejszą 
cechą przy wyborze produktów związanych z ocza-
mi. Spośród osób noszących soczewki kontaktowe,             
u których występują zjawisko olśnienia i efekt halo, 
90 procent stwierdziło, że są zainteresowane rozwią-
zaniem, które redukuje zjawisko olśnienia, a 89 pro-
cent jest zainteresowanych rozwiązaniem, które re-
dukuje efekt halo. Mniej niż 10 procent respondentów 
donosiło o całkowitym rozwiązaniu kłopotów związa-
nych z tymi objawami. Badanie, zlecone przez Bausch 
+ Lomb, zostało przeprowadzone przez niezależną 
firmę badającą rynek Market Probe: Europa.
 Sylwia Kropacz z Bausch + Lomb Polska powiedzia-
ła: „Projektując PureVision®2 z optyką High Defini-
tion TM przyjrzeliśmy się obecnemu sposobowi życia 
milionów pacjentów. Ich sposób życia zawiera takie 
działania jak prowadzenie pojazdów w nocy, praca 
przed komputerem, czy sport, w których widzenie 
jest sprawą zasadniczą.”  PureVision®2 z optyką High 
Definition TM dostarcza soczewki kontaktowej zapro-
jektowanej dla ostrego, czystego widzenia zwłaszcza 
przy słabym oświetleniu. 

Nowe soczewki zapewniają klarowne, ostre widzenie – szczególnie przy słabym 
oświetleniu.
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Wakacyjne kursy dosko-
nalenia zawodowego

Uniwersytet Aston w Birmingham w Wielkiej Bryta-
nii wychodzi z inicjatywą letniego kursu doskonalenia 
zawodowego dla praktykujących optyków, optometry-
stów, oraz okulistów.

Kurs zostanie przeprowadzony w dniach od 18 lipca  
do 5 sierpnia. Codzienne warsztaty pozwolą zawodo-
wym optykom, optometrystom, czy okulistom nabyć 
umiejętności w zakresie zaawansowanych technik, któ-
re będą mogli wykorzystać w swojej praktyce. Można 
uczestniczyć tylko w jednym dniu kursu lub spędzić na 
Uniwersytecie Aston całe trzy tygodnie. Za każdy dzień 
kursu uczestniczący w nim specjaliści z branży optycz-
nej uzyskają 10 punktów CET, czyli punktów otrzymy-
wanych za udział w programach ustawicznego kształ-
cenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych. 
 Jak powiedział Dr Shehzad Naroo, starszy wykła-
dowca w School of Life and Health Sciences, „Jest 
to  prawdziwie innowacyjny program. Zgłosiły się już 
do nas osoby z Hiszpanii pragnące wziąć udział w na-
szej inicjatywie, ale widzimy również zainteresowanie 
ze strony innych krajów. Mam nadzieję, że uda nam 
się przyciągnąć delegatów z różnych środowisk, żeby 
to organizowane przez Uniwersytet Aston wydarzenie 
było bardziej interesujące, a jednocześnie stanowiło 
okazję do dobrej zabawy.
 Letniemu kursowi doskonalenia zawodowego towa-
rzyszyć będą różne dodatkowe atrakcje planowane       
w czasie wolnym od zajęć wieczorami oraz w weeken-
dy, takie jak wycieczka do Londynu oraz Stratfordu.
 Dla osób zainteresowanych uczestnictwem w kilku 
tygodniach kursu dostępne będzie zakwaterowanie na 
terenie kampusu uniwersyteckiego w atrakcyjnej ce-
nie.
 Więcej szczegółów można uzyskać od Dr Shehzada 
Naroo pod następującym adresem e-mail: 
s.a.naroo@aston.ac.uk

News

 Wydarzenie PARYŻ STOLICA KREATYWNOŚCI 
gromadzi najważniejsze osobistości ze świata 
mody, akcesoriów i designu. SILMO dzięki dogod-
nemu usytuowaniu w kalendarzu imprez targo-
wych, korzysta ze wspaniałej energii miasta żyją-
cego rytmem kreatywności.   
 Od 29 września do 2 października 2011r., SILMO 
- MIĘDZYNARODOWE TARGI OPTYCZNE będą 
idealnie współgrać z innymi imprezami mającymi 
miejsce w stolicy Francji: PARYŻ- ATELIER MODY 
(PARIS SUR MODE ATELIER) łączy znanych pro-
jektantów i nowe marki, debiutujące na rynku, 
PREMIERE CLASSE- międzynarodowe targi akce-
soriów modowych, TRANOÏ- platforma prezenta-
cji nowych trendów i kreacji dla kobiet, a także 
POKAZY KOLEKCJI PRET-A-PORTER NAJWIĘK-
SZYCH PROJEKTANTÓW MODY, które przyciągają 
dziennikarzy i handlowców z całego świata. 
 Dogodny termin targów, idealnie wybrany 
przez organizatorów SILMO potwierdza chęć 
umieszczenia kreatywności w centrum wydarzeń 
i zwiększenia atrakcyjności salonu zarówno dla 
odwiedzających jak i wystawców. Okulary ko-
rekcyjne i słoneczne stały się akcesoriami mody, 
które dla milionów użytkowników są sposobem 
wyróżniania się i identyfikacji. Od wielu edycji 
targi SILMO przykładają ogromną wagę do pro-
mowania tendencji, marek, projektantów i know-
how najlepszych producentów wyrobów optycz-
nych. 

Przedstawicielstwo SILMO w Polsce:

PROMOSALONS POLSKA Warszawa,

tel. 22 815 64 55  fax. 22 815 64 80 

e-mail: promopol@it.pl

MIĘDZYNARODOWE 
TARGI OPTYCZNE 
W CENTRUM TYGO-
DNIA MODY

Opracowanie:  INTEROPTYKA
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tel/fax.  +48 33 8577647  ,  +48 500 072 242

e-mail: megaoptic@megaoptic.pl

www.megaoptic.pl                                           www. stojanynabryle.eu
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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 58 000 zł netto.
Automat szlifierski EXCELON XD z autoblokerem już od 84 000 zł netto. 
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S T A Y C L E A N  -  N O W A  J A K O ,  N O W Y  D E S I G N

• Ca kowicie odmienione soczewki atwo czyszcz ce.

• Moce plusowe dost pne w     70!

• Promocja 3+1! Zamów 3 szt. STAYCLEAN,
   a 4-t  otrzymasz za 1 z .

Oferta dotyczy zakresu magazynowego MI w indeksie 1.50.

S: + 1.00  C: + 0.00     DIA:70 S: + 1.00  C: + 0.00     DIA:65
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autorefraktometr z keratometrią
UNICOS URK-800

Więcej informacji znajdą Państwo 

na naszej stronie www.optotech.pl
lub dzwoniąc do nas

tel.: 12 · 278 · 44 · 70, 12 · 288 · 34 · 99

rzutnik optotypów 
UNICOS ACP-700

foropter automatyczny 
UNICOS UDR-700

OPTOtech Medical

ul. Św. Barbary 18

32-020 Wieliczka

Lepsza retroiluminacja

Pomiar średnicy źrenicy i rogówki

Kompensacja wpływu temperatury 
na wynik badania

Zwiększona szybkość pomiaru

Uchylny ekran LCD i automatyczna gilotyna

Elektrycznie regulowany podbródek

autorefraktometr z keratometrią 
UNICOS URK-700



WARSZAWA 7 maja br. w pałacu w Łochowie 
odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu XV-le-
cia Cechu Optyków w Warszawie. 

W uroczystości licznie uczestniczyli koleżanki 
i koledzy z Cechu oraz zaproszeni Goście Hono-
rowi: Jerzy Bartnik - Prezes Związku Rzemio-
sła Polskiego; dr n. med. Andrzej Styszyński; 
dr Marek Kowalczyk; Marek Jakubowicz i An-
drzej Biernacki, członkowie Zarządu Krajowej 
Rzemieślniczej Izby Optycznej; Leszek Gołuch - 
Starszy Międzywojewódzkiego Cechu Rzemiosł 
Optycznych w Poznaniu; Artur Polar - Starszy 
Lubelskiego Cechu Optyków; Jerzy Dobrowolski - przedstawiciel Małopolskiego Cechu Optyków. 
Mieliśmy również przyjemność gościć firmy optyczne: Ciba Vision, Hoya Lens Poland, Optimex, 
JZO, AM Group, Essilor Polonia oraz firmę KOH. 

Impreza rozpoczęła się grillem na dziedzińcu pałacu. Następnie odbyła się Msza Jubileuszo-
wa, która miała miejsce w kaplicy usytuowanej na terenie obiektu. Uczestniczyły w niej poczty 
sztandarowe obecnych delegacji. W części oficjalnej uroczystości, po powitaniu zebranych gości           
i przemówieniu Jerzego Wysokiego, Starszego Cechu nastąpiło wręczenie odznaczeń przyzna-
nych wyróżnionym członkom z okazji przypadającego Jubileuszu. Odznaczenia rzemieślnicze 
wręczał Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego. Uhonorowani zostali: Honorową Od-

Obchody XV-lecia Cechu 
Optyków w Warszawie

znaką Rzemiosła - Tadeusz Jeżowski i Dariusz Śluz, Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego: 
Stanisław Sławecki, Jacek Wesołowski, Witold Sokołowski, Joanna Mikulska, Złotym Medalem 
im. Jana Kilińskiego: Andrzej Dąbrowski, Zbigniew Gajewski, Robert Kilen. Odznaczenia przy-
znane przez Krajową Rzemieślniczą Izbę Optyczną wręczali członkowie Zarządu KRIO - Marek 
Jakubowicz i Jerzy Dobrowolski. Brązową Odznakę KRIO otrzymali: Krzysztof Bardziński, Jerzy 
Jarosz, Beata Kuśmierczyk-Ćwiek, Dorota Miszczak, Lucyna Tondryk, Szczepan Pietruszka, 
natomiast Srebrną Odznakę KRIO: Maciej Orliński i Zdzisław Robak. Złotą Odznaką KRIO zo-
stali uhonorowani: Andrzej Biernacki, Wiesław Gabrysiak, Andrzej Rastawicki, Jerzy Wysocki. 
Wręczono również Srebrną Odznakę KRIO - dr. n. med. Andrzejowi Styszyńskiemu, za wkład 
w edukację optyków w Polsce. Część oficjalną uroczystości zakończyły podziękowania złożone 
przez koleżanki i kolegów z Cechu, Starszemu Cechu, Jerzemu Wysockiemu za dwanaście 
lat zaangażowania i liczne sukcesy w prowadzeniu organizacji. Kolejno upominki i gratulacje 
przekazywali również Prezes Związku Rzemiosła Polskiego- Jerzy Bartnik, Starszy Międzywo-
jewódzkiego Cechu Rzemiosł Optycznych w Poznaniu - Leszek Gołuch, Starszy Lubelskiego 
Cechu Optyków - Artur Polar i przedstawiciel Małopolskiego Cechu Optyków - Jerzy Dobro-
wolski.

Kolejny punkt programu obchodów, uroczysta kolacja, miała miejsce w sali bankietowej 
pałacu. Podczas imprezy wystąpili śpiewający młodzi aktorzy oraz tancerze. Niezapomnianych 
wrażeń dostarczył również ponad godzinny występ aktorki Adrianny Biedrzyńskiej, która spra-
wiła, że sala z przyjemnością włączyła się do wspólnej zabawy i tryskała humorem. Oklaskom 
i owacjom na stojąco nie było końca. Kulminacyjnym punktem programu był również pokaz 
sztucznych ogni z podkładem muzycznym. Stanowił on obok okazałego tortu jubileuszowego  
z logo organizacji, wspaniałą formę uczczenia piętnastej rocznicy działalności Cechu Optyków 
w Warszawie. Imprezę zakończyła zabawa taneczna prowadzona przez profesjonalnego wo-
dzireja i uatrakcyjniona przez występy wokalne młodych aktorów.

W tym miejscu dziękujemy serdecznie firmom sponsorującym Jubileusz: CIBA VISION, 
HOYA LENS POLAND, OPTIMEX, JZO, AM GROUP oraz firmie ALBINEX.
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Program kursu refrakcji 

1. Metody badania refrakcji i zasady optycz-

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

Fot. INTEROPTYKA / Waldemar Maciejewski
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Program kursu refrakcji 

1. Metody badania refrakcji i zasady optycz-

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

Fot. INTEROPTYKA / Waldemar Maciejewski
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Kursy w 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/.

	 Zapraszamy	od	września	do	uczestnictwa	w	kursie	refrakcji	pierwszego	stopnia	orga-
nizowanym	przez	Cech	Optyków	w	Warszawie,	pod	patronatem	Krajowej	Rzemieślniczej	Izby	
Optycznej.	Proponujemy	Państwu,	w	ramach	zajęć	na	kursie,	cykl	sześciu	sześciogodzinnych	
wykładów	obejmujących	wiadomości	 teoretyczne	 jak	 również	 zajęcia	praktyczne	 z	 zakresu	
podstaw	refrakcji	/łącznie	36	godzin/.	Ćwiczenia	praktyczne	odbywają	się	z	wykorzystaniem	
m.in.	 foroptera,	 lampy	szczelinowej	oraz	kasety	okulistycznej.	Zajęcia	na	kursie,	obejmują-
ce	wykłady	teoretyczne,	jak	również	ćwiczenia	praktyczne	prowadzone	są	przez	dr.	n.	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.	

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	określania	
				refrakcji:
				-	metoda	Dondersa,
				-	test	czerwono-zielony
				-	określenie	astygmatyzmu	z	użyciem	figury			
						promienistej,
				-	określenie	astygmatyzmu	za	pomocą	skrzy-
						żowanego	cylindra.

9.	Obiektywne	(przedmiotowe)	metody	określa-
				nia	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	konwergen-
					cją.
14.	Badanie	refrakcji	oraz	ustalanie	odpowiedniej	
						korekcji	obuocznej	za	pomocą	foropteru.	
15.	Badanie	refrakcji	osób	słabo	widzących.	

PROGRAM KURSU REFRAKCJI 
I stopnia

Kolejna	edycja	kursu	I	i	III	stopnia	rozpocznie	się	w	wrześniu	2011	r.	Zgłoszenia	na	kursy	przyjmuje	telefonicz-
nie	lub	pocztą	elektroniczną	Biuro	Cechu	-	tel.	22/635	78	67,	od	poniedziałku	do	piątku	w	godz.	9:00-13:00	
e-mail:	cech.optyk@interia.pl

Informujemy,	że	w	Biurze	Cechu	dostępne	jest	jeszcze	książka	dr.	n.	med.	Andrzeja	Styszyńskiego	„Korekcja	
wad	wzroku	-	procedury	badania	refrakcji”	wydanie	drugie	w	cenie	70,00	zł	(plus	ewentualne	koszty	przesył-
ki).

Zapraszamy	 również	na	kursy	ortoptyczne.	Kurs	ortoptyczny	pierwszego	stopnia	prowadzony	 jest	na	bazie	
autorskiego	programu,	stworzonego	specjalnie	na	potrzeby	optyków.	Szkolenie	 rozszerza	wiedzę	z	zakresu	
optyki	okularowej	 i	zawiera	ćwiczenia	służące	usprawnianiu	układu	wzrokowego.	Część	praktyczna	stanowi	
połowę	15-to	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.	Ze	względu	na	duże	zainteresowanie	zagadnieniami	z	zakresu	ortoptyki	zapraszamy	Państwa	
również	na	drugą	 część	 kursu	 z	 zakresu	 ćwiczeń	wzrokowych.	Planowane	 terminy	 kursu	ortoptycznego	 II	
stopnia	to	17-18	wrzesień	lub	15-16	październik.

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

Informacja	własna	Cechu	Optyków	w	Warszawie
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rozpoczęły się już prace organizacyjne IX Kongresu KRIO i Targów OPTYKA 2011;
zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Kongresu

www.kongreskrio.pl
gdzie, na bieżąco, będziemy przekazywać wszystkie aktualne informacje.

________________________________________________________________

firmy zainteresowane uczestnictwem w Targach OPTYKA 2011
już teraz zapraszamy do kontaktu z biurem KRIO. 

wkrótce, na stronie internetowej umieścimy formularz zgłoszeniowy dla WYSTAWCÓW.

biuro KRIO:  tel. 22 635 20 50    e-mail: biuro@krio.org.pl 
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W∏aÊnie tam, do kraju utkanego 
z legend, tajemnic i osobliwoÊci, zaprosiliÊmy
zwyci´zców promocji „Z firmà Hoya w krainie
Rob Roya”. A konkretnie do wzniesionego na
stokach wygas∏ych wulkanów i skalistych
zboczach Edynburga.  

Âredniowieczny Edynburg – stolica 
i wizytówka Szkocji – to majestatyczne miasto,
które ogromem zabytków dorównuje najs-
tarszym miastom dawnego Imperium
Rzymskiego. W przeciwieƒstwie do kolebek
cywilizacji Po∏udnia, szkocka stolica ma
niepowtarzalny, nieco mroczny klimat, a góru-
jàcy nad miastem Zamek Edinburgh – miejsce
koronacji królów - pog∏´bia to wra˝enie srogo
„spoglàdajàc” ze wzgórza otaczajàcego mias-
to. Nasi goÊcie, prowadzeni nocà przez miejs-
cowego rzezimieszka (a raczej jego ducha!),
s∏uchali mro˝àcych krew w ˝y∏ach opowieÊci 
o nawiedzajàcych miasto upiorach, salach 
tortur, makabrycznych obyczajach i karach
stosowanych setki lat temu. W otoczeniu 
ciemnych murów mo˝na by∏o dostaç g´siej skórki.

Ten zimny, pó∏nocny kraj, poza legen-
dami „z dreszczykiem”, mo˝e si´ poszczyciç
prawdziwymi  bogactwami architektury. 
Bez wàtpienia nale˝y do nich s∏ynna „Katedra 

Kodów” – Rosslyn Chapel – Êwiàtynia zbu-
dowana przez Templariuszy dok∏adnie na linii
Po∏udnika, nam wspó∏czesnym kojarzàca si´
z zawi∏à historià opowiedzianà przez Dana
Browna w „Kodzie Leonarda Da Vinci”. 
Aby has∏o promocji nie by∏o tylko has∏em,
zabraliÊmy uczestników wyprawy tak˝e 
na ziemie nale˝àce do legendarnego rycerza
Rob Roya, aby mogli podziwiaç kolejny
zabytek - Zamek Stirling.

Szkocja to nie tylko zagubione
poÊród wzgórz zamczyska, starodawne
budowle i miejsca ze Êredniowiecznych 
legend. To tak˝e kraina whisky, t∏umnie
odwiedzanych pubów, restauracji, gdzie do
bia∏ego rana mo˝na raczyç si´ trunkiem
prawdziwych m´˝czyzn. Nasi goÊcie nie tylko
posmakowali zabawy przy „szkockiej”, ale
tak˝e dok∏adnie poznali proces jej destylacji,
podczas wizyty w destylarniach Glenkinchie
(rok za∏o˝enia 1837) oraz Glengoyne (rok
za∏o˝enia 1833). Druga z destylarni szczyci
si´ mianem najpi´kniejszej w Szkocji. Dzi´ki
specjalnemu procesowi suszenia s∏odu gorà-
cym powietrzem, bez u˝ycia torfu, uzyskuje
si´ s∏odkawy smak trunku, okrzykni´ty przez
Whisky Magazine „Best of The Best”, 
w konkursie World’s Best Single Malt. 

Szkocja to kraina ciàg∏ych zachwytów i tajemnic, gdzie bogactwo historii 
i tradycji przeplata si´ z p´dem ku nowoczesnoÊci, aby w efekcie daç magiczny 
i ekscytujàcy powiew niespotykanego gdzie indziej czaru. To z pewnoÊcià jeden 
z najbardziej interesujàcych zakàtków w Europie, choç wcià˝ czekajàcy 
na prawdziwe odkrycie. Szkocja s∏ynie z pi´knych zamków, malowniczych
wrzosowisk, whisky, kiltów (w szkockà krat´ naturalnie), najlepszej baraniny 
i oczywiÊcie potwora z Loch Ness.
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Przy takim napoju, jak
przy ˝adnym innym,
zabawa jest wyÊmienita.
Zw∏aszcza, gdy do tego
dodamy muzyk´ na ˝ywo, 
w wykonaniu szkockich dudziarzy.

Dudy, whisky, monumentalne budowle 
i niezwyk∏e zabytki, to wcià˝ nie wszystko co
mo˝na zobaczyç w Szkocji. To w tym kraju, 
w regionie East Lothian, znajduje si´ jeden 
z dwunastu Cudów Âwiata Przyrody – wyspa
zasiedlona przez tysiàce g∏uptaków i maskonurów.
Aby móc jà zobaczyç, uczestnicy wycieczki wzi´li
udzia∏ w Seabird Safari, gdzie na ∏odziach, ubrani
w specjalne kombinezony, mogli podziwiaç ten
niesamowity, ornitologiczny spektakl. 

Wielkie wra˝enie wywar∏a tak˝e
najwi´ksza na Êwiecie Êluza „Falkirk Wheel”,
dzia∏ajàca na zasadzie diabelskiego m∏yna,
przenoszàca pionowo statki wraz z za∏ogà. 
To niewiarygodne urzàdzenie potrzebowa∏o zaled-
wie odrobin´ energii, by przenieÊç ci´˝ki statek
razem z turystami z Polski.

MnogoÊç atrakcji sprawi∏a, ˝e czas bieg∏
niepostrze˝enie i nadszed∏ dzieƒ powrotu. Mamy
nadziej´, ˝e wyprawa do Szkocji, b´dzie przez
naszych goÊci równie mile wspominana co poprzed-
nie wyjazdy. Zw∏aszcza przy szklaneczce whisky.

Hoya Lens Poland serdecznie
dzi´kuje za  udzia∏ w promocji 
„Z firmà Hoya w krainie Rob Roya” 
i zaprasza do udzia∏u w kolejnych 
promocjach.

Oprac. Magdalena Sociƒska, fot. HOYA
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Jak uchronić 
wzrok przed 

skutkami nad-
miernego prze-
bywania przed 
komputerem?

W 1994 roku The American Academy 
of Ophthalmology stworzyła definicję 
tzw. Syndromu Widzenia Kompute-
rowego, przyjmując, że jest to „zło-
żony zespół problemów dotyczący 
oczu i widzenia, który odczuwa się 
w trakcie korzystania z komputera 
lub powiązanych czynności”. Składa 
się na niego zespół oznak i objawów, 
których zwykle doznają użytkownicy 
komputerów, np. pieczenie oczu, czy 
też ból karku. Jak można skutecznie 
zapobiec wspomnianym dolegliwoś-
ciom? Poniżej przedstawione zosta-
ły potencjalnie rozwiązania – czy 
wszystkie są w 100% skuteczne?

Soczewki do komputera
Większość pracujących przy kom-

puterach użytkowników tradycyjnych soczewek kon-
taktowych doskonale wie, jak bardzo uciążliwe jest 
przebywanie w nich przez kilkanaście godzin dziennie. 
Badania dowodzą, że korzystając z monitora mruga-
my znacznie rzadziej, niż w normalnych warunkach. 
Do tego dochodzi biurowa klimatyzacja lub ogrzewa-
nie, które fizycznie wysuszają gałkę oczną, a co za 
tym idzie samą soczewkę. Firma Air Optix przygoto-
wała specjalne soczewki kontaktowe, które dedyko-
wane są osobom korzystającym z tego rozwiązania, 
z powodu wymuszonej korekcji wady wzroku. Z za-
pewnień producenta wynika, że silikonowe tworzywo 
jest dużo mniej narażone na wysychanie, niż trady-
cyjne soczewki hydrożelowe. Największym minusem 
tego rozwiązania jest przede wszystkim fakt, iż są one 
dedykowane wyłącznie osobom, które posiadają wadę 
wzroku. Ponadto same soczewki nie niwelują objawów 
związanych z pozostałymi dolegliwościami związanymi 
z Syndromem Widzenia Komputerowego. 

Według najnowszych badań codziennie przebywamy średnio ponad 3 godziny przed 
komputerem i prawie 3 przed telewizorem. Związane jest to z charakterem wykonywa-
nej pracy lub długimi godzinami spędzonymi przy grach komputerowych. Nadmierne 
przesiadywanie przed monitorem powoduje narażenie naszego wzroku nie tylko na 
przemęczenie. Naukowcy zbadali osoby pracujące przy komputerze i wyodrębnili ze-
spół dolegliwości nazwany Syndromem Widzenia Komputerowego (Computer Vision 
Syndrome). 

Fot. GUNNAR
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A może krople do oczu?
Jednym z pomysłów na wytrzymanie długich godzin 
przed komputerem jest stałe nawilżanie oczu kropla-
mi. Powoduje to ukojenie i nawilżenie gałki ocznej, 
jednak istnieje pewne ryzyko przy zastosowaniu tego 
rozwiązania. Kropelki są substancją chemiczną, która 
nie zapewnia naturalnego nawilżenia – istnieje więc 
możliwość, że częste stosowanie tej metody dopro-
wadzi do uzależnienia. Ponadto, suchość oka to tylko 
jedna z wielu dolegliwości, na które narażone są oso-
by długo przebywające przed ekranem komputera. 
Oczy stają się podkrążone, a czasem zaczynają nawet 
puchnąć. Na tego typu dolegliwości dostępne są kre-
my, takie jak Eye Cream firmy ATW, jednak łagodzą 
one skutek, a nie przyczynę problemu.
Co z okularami?
Wiele osób uważa, że zwykłe okulary polaryzacyjne 
są skuteczną metodą na wielogodzinne używanie 
komputera, bez narażenia wzroku na szkodliwe dzia-
łanie świecącego monitora. Nie pomagają jednak one 
w pełni zniwelować objawów Syndromu Widzenia 
Komputerowego. W ostatnim czasie na polskim ryn-
ku pojawiły się specjalne okulary marki Gunnar, które 
są efektywniejsze od zwykłych okularów polaryza-
cyjnych, a przy tym pomagają utrzymać oko w sta-
nie stałego nawilżenia. Wynika to przede wszystkim           
z budowy szkieł, na którą składa się 7 specjalnych 

Opracowanie: INTEROPTYKA
na podst. mat. pras. GUNNAR

filtrów, o różnych właściwościach. 
Warto podkreślić fakt, iż soczewki 
w okularach Gunnar są wykonane 
przez renomowaną firmę optyczną 
Carl Zeiss Vision. Kształt oprawek 
dostępnych w 16 wersjach jest tak 
skonstruowany, aby utrzymać parę 
oka w jego obrębie, przez co po-
maga zachować prawidłową wilgot-
ność, mimo zmniejszonego odruchu 
mrugania. Szkła okularów Gunnar 
mają delikatnie bursztynową barwę, 
co pomaga zniwelować natężenie 
światła emitowanego z ekranu. Ba-
dania dowiodły, że stałe stosowanie 
okularów Gunnar pomaga złagodzić 
objawy związane z Syndromem Wi-
dzenia Komputerowego już po trzech 
tygodniach użytkowania.
Co zatem wybrać?
Kwestia wyboru jednego z rozwią-
zań jest sprawą indywidualną. Osoby        
z wadą wzroku na pewno skorzystają 
z nowoczesnych soczewek silikono-
wych. Istnieje również możliwość 
używania okularów Gunnar podczas 
korzystania z soczewek kontakto-
wych. Dla osób z wadą wzroku fir-
ma Gunnar daje ponadto możliwość 
zamówienia specjalnych szkieł prze-
pisanych przez okulistę. Kropelki do 
oczu wydają się być pomocą jedynie 
doraźną i nie powinny być brane pod 
uwagę jako permanentne rozwiąza-
nie problemu. 

GUNNAR Optiks to grupa ekspertów, 
którzy są jedynym na świecie dystry-
butorem okularów zapobiegającym 
chorobie CVS. Okulary GUNNAR de-
dykowane są osobom przebywają-
cym wiele godzin przed komputerem 
- zarówno graczom, jak i pracowni-
kom biurowym. 
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Cena od 238,- PLN
netto
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Bardziej efektywne na zewnątrz
Bardziej efektowne wewnątrz 
Przedstawiamy Suntech Intense, najnowszej generacji 
soczewki fotochromowe firmy Hoya. 

Zaskakująco przejrzyste wewnątrz (95% transmitancji światła), 
szybko przyciemniają się, uzyskując intensywny kolor 
na zewnątrz (aż do 85%). 

W porównaniu z soczewkami 
Suntech 2.0, soczewki 
Suntech Intense 
są do 3% jaśniejsze 
w pomieszczeniach 
i aż do 11% ciemniejsze 
na zewnątrz.

To doskonałe rozwiązanie 
na co dzień, które idealnie 
pasuje do dynamicznego 
stylu życia Twoich klientów. 

Suntech Intense są dostępne we wszystkich popularnych 
materiałach i konstrukcjach firmy Hoya.
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Hoya wprowadza technologię TrueForm 
TrueForm to nowa technologia obliczeniowa 
i produkcyjna, w której zasady freeform stosowane 
są do półproduktów konwencjonalnych soczewek 
z zewnętrzną powierzchnią progresywną, takich jak 
Hoyalux Summit Pro i Hoyalux Summit CD.
Oznacza to, że każda korekcja jest unikalnie 
przeliczana i produkowana, gwarantując idealne 
odwzorowanie obrazu w soczewce. 
Stosując dodatkową  korekcję aberracji 
dla każdej osi widzenia, wspieraną 
przez technologię asferyzacji  
powierzchni wewnętrznej, uzyskujemy 
zoptymalizowane widzenie na całej 
powierzchni soczewki.

Korzyści dla Twoich klientów: 
• precyzja na poziomie pixeli 
• zoptymalizowana ostrość widzenia
• sprawdzone konstrukcje wykonywane 

z jeszcze większą dokładnością 

Jakość dnia dzisiejszego spotyka się z wiodącą technologią jutra
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