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Inspirowane ludźmi
Optymalizowane technologią

Hoyalux iD LifeStyle V+ to nowe soczewki progresywne firmy Hoya, które 

w całości opracowaliśmy w oparciu o informacje i sugestie otrzymane 

od Państwa oraz Państwa klientów. W połączeniu z nowym procesem 

asferyzacji freeform i technologią obliczeniową, soczewki Hoyalux iD 

LifeStyle V+ są efektem innowacji opartej na ludziach.

Hoyalux iD LifeStyle są dostępne w dwóch rodzajach konstrukcji, dając 

możliwość jeszcze większej indywidualizacji, a w konsekwencji lepszego 

zaspokojenia potrzeb szerokiej grupy odbiorców.

Soczewki progresywne Hoyalux iD LifeStyle V+ 

zostały nagrodzone Złotym Medalem MTP podczas 

tegorocznych Targów Optycznych OPTYKA 2012.





Optyków, optometrystów oraz osoby zawodowo związane 
z branżą optyczną zapraszamy na

XIII Poznański Salon Optyczny

Międzynarodowe Targi Poznańskie, Pawilon nr 11 - Iglica

Oprawy okularowe

Szkła i soczewki

Części i akcesoria

Sprzęt optyczny Godziny otwarcia:

piątek, 12.04.2013 r. godz. 14-20

sobota, 13.04.2013 r. godz. 10-14

W piątek 12.04.2013 r. o godz. 20 zapraszamy na kabaretowo-muzyczny wieczór branżowy, 

podczas którego wystąpi Kabaret Skeczów Męczących z programem ,,Z życia niższych 

sfer - spektakl w 3D" oraz zabawa taneczna prowadzona na żywo przez Marka Sierockiego.

12-13 kwietnia 2013

Informacje: Międzywojewódzki Cech Rzemiosł Optycznych w Poznaniu, tel. 61 8537783, biuro@mcro.pl

Organizatorzy:
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Vision your way

Szanowni Państwo,

Na początku lutego 2013 roku fi rma OPTOPOL Handlowy Sp. z o.o. zmie-
niła nazwę na Bogdani Sp. z o.o. Do zmiany doszło w wyniku transakcji 
zakupu wszystkich udziałów przez Marcina Bogdani od fi rmy Canon Inc. 
Firma Bogdani Sp. z o.o. w dalszym ciągu zajmuje się dystrybucją spe-
cjalistycznego sprzętu okulistycznego, optycznego oraz dermatologicz-
nego, będąc nadal jedynym autoryzowanym przedstawicielem w Pol-
sce marek: HUVITZ, CANON, OPTOPOL Technology, IRIDEX, OPTOTEK, 
FRASTEMA, SONOMED, ROLAND CONSULT, HEINE, OCULAR oraz DIA. 

Firma swoją działalność kontynuuje bazując na dużym doświadczeniu 
oraz sukcesach, które do tej pory osiągnęła fi rma OPTOPOL Handlowy 
Sp. z o.o. 
„Naszym celem jest dalszy rozwój fi rmy, której głównym atutem byli i są lu-
dzie, ich wiedza, zaangażowanie oraz wieloletnie doświadczenie związane 
z produkcją i dystrybucją sprzętu okulistycznego, optycznego i dermatolo-
gicznego. Pomimo zmiany właściciela, wszystkim naszym obecnym oraz 
przyszłym klientom gwarantujemy najwyższą jakość produktów, pełne 
wsparcie handlowców, a także serwis na najwyższym poziomie.” - mówi 
Marcin Bogdani Prezes Zarządu. 

Struktura organizacyjna spółki nie będzie zmieniona, a posiadający duże 
doświadczenie handlowcy oraz serwisanci pozostają jak zawsze do 
Państwa dyspozycji. Siedziba fi rmy oraz biura handlowe wraz z punktami 
serwisowymi zlokalizowane są tak jak do tej pory w Zawierciu, Warszawie, 
Poznaniu oraz Gdańsku.

Zapraszamy do współpracy 

Firma OPTOPOL Handlowy Sp. z o.o. zmieniła nazwę na 

BOGDANI Sp. z o.o.
Kontynuacja tradycji i doświadczenia.

FRASTEMA
ophthalmic equipments

Przedstawiciele handlowi: 
Jarosław MIŚ  609 350 003
Paweł KONIECZNY  502 196 127
Krzysztof ZDEB  502 196 134
Adam ŚWIDLICKI  502 196 129
Krzysztof BORZYM  510 045 602
Krzysztof PRZYBYLSKI  502 196 138
Marcin JÓŹWIAK  602 193 542
Kierownik serwisu:
Marek MIŚTA 502 196 128

Bogdani Sp. z o.o.
42-400 Zawiercie, ul. Górnośląska 6
tel: 32 67 060 37, 32 67 228 00
e-mail: biuro@bogdani.pl
www.bogdani.pl

Autoryzowany przedstawiciel marek:



Vision your way

EXCELON  XD
AUTOMAT SZLIFIERSKI  Z OPCJĄ WIERCENIA

Zintegrowana opcja wiercenia i wygodny ekran 
dotykowy to dwie cechy urządzenia, które decydują 
o jego niezwykłej wydajności i doskonałej jakości pracy

Automat bezszablonowy EXCELON

Polecamy również:

CAB-4000  
Automatyczny bloker ze skanerem

HBK-7000
Bloker półautomatyczny

Wyłączny dystrybutor fi rmy: Bogdani Sp. z o.o.
42-400 Zawiercie, ul. Górnośląska 6
tel: 32 67 060 37, 32 67 228 00
e-mail: biuro@bogdani.pl
www.bogdani.pl

* Dotyczy automatu CPE-4000 ze skanerem CFR-4000 i blokerem CBK-4000, 
   oferta leasingu 48 miesięcy przy wpłacie 10% i wykupie 6%

Cena automatu od:  48 000,00 
Rata leasingu 0% od:  857,84 
Gwarancja 36 miesięcy *

zł netto *
zł netto *

Menadżer produktu:
Jarosław Miś kom. 609 350 003
Krzysztof Zdeb kom.  502 196 134 

Biura Handlowe:
Zawiercie  tel. 32 67 22 800
Warszawa  kom. 502 196 129
Poznań  kom. 602 193 542
Gdańsk  kom. 510 045 602

Leasing 0% na wszystkie automaty
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

AKT-POL ŁÓDŹ 49

ALBINEX SULEJÓWEK 10

AM Group Plus BYDGOSZCZ 25

ANDREAS WARSZAWA 48

ARGA POZNAŃ 70

BINOKL JABŁONOWO 55

BOGDANI ZAWIERCIE 4,5

DEK-OPTICA WROCŁAW 61

DG-GROUP ZĄBKI 45

ESSILOR POLONIA WARSZAWA 2,22,26

EYE 2000 CZECHY 11,71

FERVO WARSZAWA 28

GLASSINI SMARDZÓW 40

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 48

HAYNE POZNAŃ 15

HOYA LENS POLAND PIASECZNO  76

INPOL VISION SOSNOWIEC 62,63

JAI KUDO ROKIETNICA 39

JZO JELENIA GÓRA 19,21

KAMEX JÓZEFÓW 6

LEDA ŁÓDŹ 70

MAŻEX WARSZAWA 61

MEGA-OPTIC SKOCZÓW 11

OKOLOOK MORAWICA 55

OPHTALMICA WROCŁAW 44

Lista firm / List of firms 

FIRMA LOKALIZACJA STRONA

OPTALEX WARSZAWA 68

OPTOTECHNIKA KRAKÓW 32

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 61

OQLARNIK WARSZAWA 70

ORATA WARSZAWA 6

OWP NIEMCY 41

P.H. OKO WROCŁAW 35

POLAND OPTICAL CIESZYN 75

POLO OPOLE 49

POZNAŃSKI SALON OPTYCZNY POZNAŃ 3

PROGRESS LENS POLSKA WARSZAWA 12

PROSTAF POZNAŃ 23,33,37

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 34

RM SERVICE WARSZAWA 68

SEYKOPOL ŁOMIANKI 48

SZAJNA LABORATORIUM OPTYCZNE GDYNIA 29,30,31

SZKOŁA OPTYCZNA ŁÓDŹ 67

SZLIFIERNIA BLOCH POZNAŃ 68

SZLIFIERNIA SIEDEMNASTKA WARSZAWA 48

TAR-POL NIEPOŁOMICE 54

TOPCON SIEWIERZ 24

TRANSITIONS WARSZAWA 1,17

VISION & FASHION BOLESŁAWIEC 42,43

VN Group/OPTIC COLLET BOLESŁAWIEC 27

Список фирм / Firmenverzeichnis 
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W TROSCE O TWOJE OKULARY

ALBINEX DYSKONT, Tel.: (22) 783-31-81 Fax: (22) 783-31-61
email: dyskont@albinex.pl

Albinex Dyskont,

albinex.pl

✂

+ =



ATELIER KREATIV
OD NOWEGO ROKU W POLSCE

www.eye2000.cz

CIESZYMY SIĘ 
NA WSPÓŁPRACĘ 

Z PAŃSTWEM

Poszukujemy Przedstawiciela Handlowego (Ogłoszenia Drobne)

EYE2000_inzerce_149x108.indd   2 21.11.2012   9:33:55

PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA MEBLI
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OPTA to specjalistyczna platforma handlowa-
skierowana do branży optyki i oftalmologii. 
Jej współorganizatorem jest Stowarzyszenie 
Czeskich Optyków i Optometrystów. Impreza 
odbywa się w Centrum Wystawienniczym     
w Brnie od 12 lat  i w ciągu tego czasu po-
większyła się 4-krotnie. 
OPTA to nie tylko prezentacja oprawek, szkieł 
okularowych i kontaktowych, technologii           
i urządzeń, ale też centrum edukacyjne dla 
optyków i optometrystów, z bogatą ofertą 
wykładów i seminariów oraz prestiżowym, 
Międzynarodowym Kongresem OPTA. 
Dodatkowe informacje: www.bvv.cz/opta

BRNO
W dn. 22-24.02.2013r 
odbędą się Międzyna-
rodowe Targi Optyki, 
Optometrii i Oftalmo-
logii OPTA 2013

Fot. OPTA

Jubileusz Lubel-

Info. www.bvv.cz/opta
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News

Smartfony dla 
osób niewido-
mych i słabowi-
dzących
Hinduski projektant Sumi Dagar pracuje nad 
modelem smartfona, z którego będą mogły 
korzystać osoby niewidome lub słabowidzące.
Prototyp smartfona wykorzystującego alfa-
bet Braille’a ma być gotowy do końca lutego,           
a pierwszy model być  może wejdzie na rynek 
już w przeciągu roku.

Jak mówi Sumi Dagar, „W podstawowym mo-
delu, nad którym obecnie pracuję została wy-
korzystana specjalna dotykowa powierzchnia. 
Specyficzny ekran telefonu został pokryty ma-
leńkimi pręcikami, które wysuwają się ponad 
powierzchnię i wsuwają z powrotem, tworząc 
słowa oraz liczby pisane alfabetem Braille’a”.

Sumi Dagar pracuje nad tym innowacyjnym 
i unikalnym urządzeniem wraz z czterooso-
bowym zespołem, w którego skład wchodzą 
naukowcy z Delft University of Technology                                                                  
z Holandii, New York University z Nowego Jor-
ku, Indyjskiego National Institute of Design 
oraz z LV Prasad Eye Institute z Indii. Projekt 
rozpoczął się w roku 2009 i jest zaplanowa-
ny na okres pięciu lat. Kilka innych instytucji 
badawczych wyraziło swoje ogromne zainte-
resowanie innowacyjnym modelem smartfona 
przeznaczonym dla osób niewidomych oraz 
słabowidzących i chęć współpracy przy pro-
jekcie.

Shield Eyewear to prawdziwa rewolucja          
w świecie okularów. Po raz pierwszy została  
w nich wykorzystana technologia i.Care®          
w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi 
efektami promieniowania elektromagnetycz-
nego.
Szkodliwe pole elektromagnetyczne może 
spowodować stres oksydacyjny, prowadzący 
do zwiększenia produkcji wolnych rodników. 
Do bezpośrednich konsekwencji, jakie proces 
ten może spowodować w organizmie człowie-
ka należą chroniczne zmęczenie, zaburzony 
rytm snu, problemy trawienne, drażliwość oraz 
stres.
Dyskretnie wbudowane w końcówki zausz-
ników chipy i.Care® działają jak niezwykłe 
silne przeciwutleniacze. Gdy zostaną akty-
wowane, emitują fale elektromagnetyczne, 
które skutecznie zwalczają szkodliwe efekty 
promieniowania elektromagnetycznego, na 
które jesteśmy codziennie narażeni. Przywra-
cając optymalną równowagę elektrochemiczną 
organizmu, mikrochipy i.Care® znacznie re-
dukują ilość wolnych rodników, a tym samym 
wywierają bardzo pozytywny, natychmiastowy 
skutek na nasze samopoczucie. 
Nowa kolekcja okularów Shield Eyewear 
wyróżnia się najwyższą jakością i dbałością 
o szczegóły. Super lekkie materiały i minima-
listyczne kształty zapewniają użytkownikom 
wygląd nieformalny, a jednocześnie bardzo 
zdecydowany. Projektanci nic nie pozosta-
wili przypadkowi i dlatego zadbali o każdy 
najdrobniejszy szczegół. Udało im się stworzyć 
model, który jest prawdziwym ambasadorem 
legendarnej jakości i stylu Made in Italy. 

Rewolucja w świe-
cie okularów

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

I N T E R E S U J C A  O F E R T A ?  D O W I E D Z  S I  W I C E J  N A  W W W . H A Y N E . P L

NOWA KOLEKCJA SZIOLS INDOOR
CZARNA EDYCJA

Poznaj now  czarn  edycj  Sziols INDOOR
w dwóch rozmiarach Kids oraz Sports.
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News

Przełomowe okulary Google
  

Noah Zerkin, którą interesuje to, jak wza-
jemnie na siebie oddziałują człowiek i sprzęt 
komputerowy zrobiła ostatnio w nowojorskim 
metrze zdjęcie Siergiejowi Brinowi, współzało-
życielowi firmy Google, na którym widzimy roz-
marzone i oderwane od życia spojrzenie Brina 
zza przełomowych i owianych już legendą oku-
larów Google. Na zdjęciu Brin ma na sobie pro-
totyp okularów umożliwiających użytkownikom 
dostęp do rozszerzonej rzeczywistości, który 
został opracowany w futurystycznych labora-
toriach Google X w Mountain View. Obecnie 
prototyp ten udostępniany jest jedynie nie-
wielkiej liczbie osób w wersji deweloperskiej. 
Mogą oni nabyć ten innowacyjny produkt                                                
w wersji testowej za 1500 dolarów, by wy-
próbować oferowane przez niego możliwości,                   
a następnie zasugerować niezbędne modyfika-
cje i ulepszenia. 

Rozszerzona rzeczywistość, jaką oferują okula-
ry Google umożliwia użytkownikom dostęp do 
innych punktów widzenia, do różnych dodatko-
wych danych i informacji. Produkt ten wejdzie 
na rynek dopiero w 2014, lecz jego oficjalna 
prezentacja będzie miała miejsce już wkrótce 
w San Francisco i Nowym Jorku.
 

Twórcy okularów Google wykorzystali przy 
ich projektowaniu zasadę ultra-tech, która              
z jednej strony polega na ulepszaniu rzeczywi-
stości, a z drugiej pozwala na nabranie do niej 
dystansu a nawet wywieranie na nią wpływu. 
Okulary reagują na proste komendy głosowe 
a projektowane przez nie obrazy zastępują 
lub nakładają się na rzeczywisty widok ota-
czającego świata, rekonstruując jednocześnie 
świat mentalny, który wykracza poza fizycz-
ne doświadczenia. Są to okulary wyposażone                                   
w soczewki zapewniające filozoficzną i arty-
styczną perspektywę rzeczywistości, przywo-
łujące na myśl wizjonerską literaturę science 
fiction oraz obrazy kinowe. 

Okulary Google oparte są na systemie Andro-
id. W zespole projektowym, który opracował 
ten przełomowy produkt znalazł się Sebastian 
Thrun, który stworzył dla firmy Google samo-
chód bez kierowcy.

Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst. mat pras. Google

Rozszerzona rzeczywistość, jaką oferują okulary Google umożliwia 
użytkownikom dostęp do innych punktów widzenia, do różnych do-
datkowych danych i informacji. Produkt ten wejdzie na rynek dopiero  
w 2014, lecz jego oficjalna prezentacja będzie miała miejsce już wkrót-
ce w San Francisco i Nowym Jorku.
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PPG zaprezentowała mate-
riał o nazwie Tribrid™

W trakcie tegorocznych Targów Optycznych 
Opti, które odbyły się w dniach 25-27 stycznia 
2013 w München firma PPG zaprezentowała 
materiał o nazwie Tribrid™. 

Prace nad Tribrid™ rozpoczęły się około 2005 
roku i miały na celu  poszerzenie asortymentu 
produktów wyższej klasy, który wtedy obej-
mował materiał o nazwie Trivex®.

Trivex® to materiał, który zdobył uznanie na 
całym świecie, gdyż posiada doskonałe właś-
ciwości optyczne takie, jak niezwykła przejrzy-
stość (współczynnik Abbego 45), wyjątkowa 
lekkość (ciężar właściwy 1,11 g/cm sześcien-
ny), a także ogólna wytrzymałość, odporność 
na uszkodzenia mechaniczne i na działanie 
różnych substancji chemicznych, całkowita 
ochrona przed promieniowaniem UV oraz brak 
wewnętrznych naprężeń.  Materiał Trivex jest 
zalecany dla segmentu soczewek o zakresie 
mocy od 0 do +/-3 dioptrii, który w krajach 
zachodnich obejmuje 85% wszystkich przepi-
sywanych przez okulistów soczewek korekcyj-
nych. 

Jakie dodatkowe korzyści oferuje użyt-
kownikom i optykom nowy materiał o na-
zwie Tribrid™ ?

Soczewki wykonane z Tribrid™ oferują lepsze 
właściwości jeżeli chodzi o segment soczewek 
o wysokim indeksie.  Są one zalecane w za-
kresie mocy do +/- 7 dioptrii. Materiał Tribrid™ 
posiada następujące zalety:

• właściwości optyczne – współczynnik Ab-
bego 41. Tak korzystny współczynnik                         
w soczewkach korekcyjnych o zakresie mocy 
do +/-7 dioptrii stanowi ogromną zaletę dla 
użytkowników, którzy są bardzo wrażliwi na 
wszelkie czynniki, które mogą obniżyć ich 
zdolność widzenia, zwłaszcza w średnio lub 
słabo oświetlonym otoczeniu jak, na przy-
kład zimą w krajach nordyckich czy podczas 
pracy na komputerze w słabo oświetlonym 
pomieszczeniu. 

•  wysoka wytrzymałość  oraz całkowita ochro-
na przed promieniowaniem UV, odporność 
na uszkodzenia mechaniczne.

PPG Industries Inc. to jeden z wiodących światowych producentów spec-
jalistycznych produktów chemicznych. Działalność PPG w branży optycznej 
skupia się na dwóch polach: z jednej strony firma ta jest akcjonariuszem 
Transitions Optical, a z drugiej opracowała specjalny materiał o nazwie CR-
39®, a także wprowadziła na rynek soczewek okularowych cieszący się już 
światowym uznaniem materiał Trivex®.  

ciąg dalszy na str. 20 8



JZO_reklama_do_OKO-styczen2013-krzywe.indd   1 1/23/13   3:09 PM



20 2013/1   

5

Opracowanie: INTEROPTYKA
na podst. mat. pras. PPG

News

•  niższa gęstość w porównaniu z innymi do-
stępnymi na rynku soczewkami o wysokim 
indeksie. Soczewki wykonane z Tribrid™ 
mogą być w większości laboratoriów pod-
dane takiej obróbce, aby osiągnąć grubość 
porównywalną do innych soczewek o wy-
sokim indeksie, przy czym ich niewątpli-
wą korzyścią dla użytkowników będzie ich 
mniejszy ciężar. Wraz ze wzrostem mocy 
korekcyjnej soczewek lekkość soczewek wy-
konanych z  Tribrid™ w porównaniu z innymi 
soczewkami o wysokim indeksie staje się 
bardziej dostrzegalna. Zgodnie z wynikami 
badań przeprowadzonych wśród amerykań-
skich użytkowników okularów, najbardziej 
istotną cechą soczewek jest lekkość, zaraz 
potem odporność na zarysowania. Dopiero 
w dalszej kolejności zwracają oni uwagę na 
to, czy soczewki są cienkie. Przedkładanie 
lekkości soczewek nad wszelkie inne właś-
ciwości jest zależne od wieku użytkowników 
i tak w grupie powyżej 55 lat ponad 50 % 
osób podaje tę cechę jako najważniejszą. 

• materiał o wysokim indeksie charakteryzu-
jący się współczynnikiem załamania światła 
1,6. Soczewki Tribrid™ gwarantują parame-
try lesze niż konkurencyjne produkty, gdyż 
grubość soczewki wyniesie w większości 
przypadków najwyżej 0,5 mm, czyli znacz-
nie mniej niż w innych soczewkach o współ-
czynniku załamania 1, 6 i 1,67.

Chociaż soczewki Tribrid™ są dostępne w peł-
nym zakresie mocy dioptrycznej, to zapewniają 
one najbardziej optymalną kombinację właści-
wości w przedziale od +/-3 do +/-7 dioptrii. Tri-
brid™ stanowi świetne uzupełnienie segmentu 

produktów wysokiej klasy wykonanych z naj-
wyższej jakości materiałów, w którym Trivex® 
doskonale spełnia potrzeby rynku jeżeli chodzi 
o zakres mocy od 0 do  +/-3 dioptrii. Soczew-
ki Tribrid™  zalecane są dla osób prowadzą-
cych bardzo aktywny tryb życia, użytkowników                                                           
w starszym wieku, do okularów o oprawie bez-
ramkowej w przypadku większej mocy optycz-
nej. Są one również idealne dla dzieci ze wzglę-
du na swą wyjątkową trwałość, bezpieczeństwo 
i komfort użytkowania. Jednakże, soczewki wy-
konane z  Tribrid™ mogą być stosowane przez 
wszystkich użytkowników, którzy cenią sobie 
materiał o doskonałych właściwościach.

Materiał  Tribrid™ został na przestrzeni ostat-
nich 15 miesięcy poddany testom rynkowym 
w wybranych krajach europejskich, a obec-
nie producenci soczewek promują Tribrid™              
w Niemczech.

W zaprezentowaniu szerokiej publiczności tego 
najwyższej klasy produktu PPG Industries Inc. 
w trakcie Opti 2013 a także we wprowadzeniu 
go na rynek uczestniczyło 5 niemieckich firm: 
Seiko Optical, która zamierza wprowadzić pro-
dukt na cały rynek europejski począwszy od  
kwietnia 2013, AVM, Nika, Novacel oraz Stra-
temeyer. Kolejne firmy zamierzają wprowadzić 
Tribrid™ w nadchodzących miesiącach.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na 
temat Tribrid™ można skontaktować się z wy-
mienionymi powyżej firmami lub z PPG Indu-
stries pod adresem flefranc@ppg.com lub 
Winkler-Armin@t-online.de
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85-766 BYDGOSZCZ, ul. FORDOŃSKA 246    
TEL. 52 339 85 19, FAX 52 348 92 52

www.solano-sunglasses.com     
www.amgroup.pl     
biuro@amgroup.pl

AM GROUP PLUS SP. Z O. O.
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Kursy w Cechu Optyków w Warszawie

I. Metody badania wad refrakcji
A. Metody subiektywne 
   - metoda Dondersa,
   - pomiar astygmatyzmu za pomocą cylindra       
     skrzyżowanego,
   - badanie refrakcji za pomocą foropteru.
B. Metody obiektywne
    - skiaskopia,
    - refraktometr Hartingera,
    - autorefraktometr.
C. Korekcja starczowzroczności.
II. Korekcje zaburzeń widzenia obuocznego
1. Fizjologia widzenia obuocznego.
2. Zaburzenia widzenia obuocznego.
3. Metody badania widzenia obuocznego.
4. Analiza graficzna zależności pomiędzy ako-
    modacją  i konwergencją.
5. Optometryczne metody leczenia zaburzeń 
    widzenia obuocznego.

III. Korekcja wad wzroku soczewkami kontak-
towymi

1. Podstawy anatomii i fizjologii rogówki.
2. Rodzaje soczewek kontaktowych, budowa, 

materiały.
3. Fizjologia i badanie układu łzowego.
4. Badanie oczu poprzedzające dobór soczewki.
5. Zasady dobierania miękkich soczewek 
    kontaktowych.
6. Kontrolne badanie pacjentów noszących 
    soczewki kontaktowe.
7. Powikłania związane z noszeniem soczewek 

kontaktowych.
IV. Pole widzenia, metody badania i przyczyny 
     zaburzeń pola widzenia.
V. Najczęstsze stany chorobowe układu wzro-
   kowego utrudniające dobór korekcji  okula-
   rowej.
VI. Korekcja wad wzroku i pomoce optyczne 

PROGRAM KURSU REFRAKCJI II stopnia

dla słabowidzących

Informujemy, że w dniu 3 lutego br. zakończyły się zajęcia na kursie refrakcji 
I stopnia. Uczestniczyło w nim 50 osób.
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, począwszy od miesiąca marca zapraszamy na zajęcia,  
w ramach  kursu refrakcji drugiego stopnia organizowanego, przez  Cech Optyków w Warszawie, 
pod patronatem Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej. Podajemy terminy zajęć na kursie: 
	 l 16-17.03.13 r.
	 l 6-7.04.13 r.
	 l 20-21.04.13 r.
Kurs stanowi uzupełnienie zagadnień z zakresu refrakcji, z uwzględnieniem ćwiczeń ortoptycz-
nych oraz wiadomości dotyczących doboru soczewek kontaktowych - łącznie 25 godzin. Ćwicze-
nia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem m.in. foroptera, lampy szczelinowej oraz kasety 
okulistycznej. Zajęcia na kursie, obejmujące wykłady teoretyczne, jak również ćwiczenia prak-
tyczne prowadzone są przez dr n. med. Andrzeja Styszyńskiego, w siedzibie KRIO przy ul. Przy 
Agorze 28 w Warszawie. Informujemy również, że przez cały czas uzupełniamy i rozszerzamy 
wyposażenie gabinetu optometrycznego stworzonego na potrzeby przeprowadzania ćwiczeń na 
kursach refrakcji. Niedawno w tym celu zakupiliśmy m.in. fizyczny model oka.
Prosimy również o zgłoszenia osób zainteresowanych kursami ortoptycznymi. Szkolenie or-
toptyczne pierwszego stopnia prowadzone jest na bazie autorskiego programu, stworzonego 
specjalnie na potrzeby optyków. Kurs rozszerza wiedzę z zakresu optyki okularowej i zawiera 
ćwiczenia służące usprawnianiu układu wzrokowego. Część praktyczna stanowi połowę 15-to go-
dzinnego kursu i składa się z  ćwiczeń wykonywanych z użyciem profesjonalnych urządzeń oraz 
narzędzi stosowanych w ortoptyce, m.in. listew pryzmatycznych i akomodacyjnych, fipperów, 
Sznura Brocka, Piłki Marsdena, kart fuzyjnych, stereogramów, tablic Harta, folii antyspuresyj-
nych, kolorowych. Prosimy o zgłoszenia, po zebraniu grupy chętnych ustalimy termin kursu.
Pełna informacja wraz z programami kursów refrakcji I , II i III  stopnia dostępna jest również na 
stronie internetowej Cechu - www.cechoptykwar.pl Zgłoszenia przyjmuje  telefonicznie lub 
pocztą elektroniczną  Biuro Cechu - tel. 22 635 78 67,  e-mail: cech.optyk@interia.pl 
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S O C Z E W K I  B I U R O W E  W I D E V I E W  S T U D I O

Ju  dzi  skorzystaj z mo liwo ci bezp atnego przetestowania najnowszych
soczewek biurowych 1.50 WIDEVIEW STUDIO w technologii FreeForm.

Dost pne w trzech wariantach – zasi g widzenia do: 1,3 m, 2 m, 4 m.

ZAMÓW DARMOW  PAR !

Oferta przeznaczona dla klientów, którzy do tej pory nie zamówili soczewki WIDEVIEW STUDIO.

C i e k a w a  o f e r t a ?  S k o r z y s t a j  z  n i e j !  6 1 - 6 5 2 - 4 6 - 1 9

Zamów bezp atne ulotki!

WIDEVIEW STUDIO i OFFICE
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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





Zapraszamy Państwa w jedyną w swoim rodzaju po-
dróż obejmującą odwiedziny aż 6 państw: NIEMCY, 
HOLANDIA, BELGIA, ANGLIA, FRANCJA oraz LUK-
SEMBURG. Dwa spośród nich to kraje tzw. Beneluxu, 
których wielowiekowa kultura, obyczaje i architektu-
ra urzeka na każdym kroku. Odwiedzimy: Amster-
dam oraz Luksemburg, które szczycą się doskonale 
zachowanymi starówkami. Zdecydowanie odmienny 
charakter posiada Londyn – jedno z największych 
miast Europy, które znane jest z wielu interesują-
cych miejsc  i budowli. Pobyt w Londynie pozwoli 
nam zasmakować wyspiarskiego klimatu oraz jakże 
znanego brytyjskiego stylu życia. 

Holandia  Anglia  Luksemburg 

fot. arch. MCO

Świadczenia: 
- 3 noclegi w hotelach ***/**            
- 4 śniadania i 4 obiadokolacje 
- transport komfortowym autokarem  
  (wc, video, barek, klimatyzacja)
- opieka pilota 
- ubezpieczenie KL, NNW
- przejazdy komunikacją miejska w Londynie
- wstęp do szlifierni diamentów –  Coster Diamonds
- zwiedzanie – British Muzeum

cena nie obejmuje: 
- biletów wstępu
- Eurotunel 30 euro

TERMIN: 19 - 23.04.2013
CENA: 1649 zł

KRAKOWSKA WIOSNA OP-
TYCZNA 13.04.2013r.

Małopolski Cech Optyków w Krakowie 
zaprasza na kolejną odsłonę Krakowskiej 
Wiosny Optycznej. Targi odbywać się 
będą 13 kwietnia w godz. 10.00 – 17.00.
Formularz zgłoszeniowy prosimy o prze-
słanie do Biura Małopolskiego Cechu Op-
tyków faksem lub mailem, ilość miejsc 
ograniczona –  decyduje data zgłoszenia.
Wszelkie informacje dostępne w Biurze 
Cechu.

KONTAKT
Tel/fax: (12) 421-90-77
e-mail: cechoptykow@op.pl
www.cech-optykow.pl
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Program kursu refrakcji 

1. Metody badania refrakcji i zasady optycz-

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

1. dzień
04.00 Wyjazd z Krakowa (Dom Turysty). 
Przejazd przez Niemcy do Holandii. Zakwa-
terowanie w hotelu w miejscowości Holten. 
Obiadokolacja. Wieczorek powitalny przy 
lampce wina. Nocleg.

2. dzień
Śniadanie. Zwiedzanie Amsterdamu. Wi-
zyta w słynnej szlifierni diamentów Coster 
Diamonds, spacer po dzielnicy czerwonych 
latarni, Plac Dam, Pałac Królewski. Breda 
– wizyta na Polskim Cmentarzu Honorowym 
brygady gen. Maczka. Następnie przejazd 
przez Belgię do Francji. Z Francji przejazd 
słynnym tunelem pod kanałem La Manche 
do Anglii. Zakwaterowanie w hotelu w Lon-
dynie. Obiadokolacja. Wieczorny przejazd 
ulicami Londynu. Spacer po dzielnicy West-
minster. Nocleg.

3 dzień
Śniadanie. Zwiedzanie Londynu: Parlament, 
Big Ben, St. James Park i Buckingam Palace, 

Opactwo Westminsterskie, katedra św. Pa-
wła, London Eye, Twierdza Tower. Rejs po 
Tamizie. Obiadokolacja. Wieczór w jednym    
z typowych angielskich Pubów. Nocleg.

4 dzień
Śniadanie. Wizyta w angielskiej świątyni fut-
bolu – Wembley. Czas wolny na pożegnanie                  
z Londynem, Dom Handlowy Harrods i Ox-
ford Street. Spacer po dzielnicy Soho. Wizy-
ta w jednym z największych muzeów świata 
– British Museum. Obiadokolacja. Wieczorny 
spacer nad Tamizą. Przejazd powrotny tu-
nelem pod kanałem La Manche do Francji         
a następnie w kierunku Luksemburga.

5 dzień 
Śniadanie. Wizyta w jednym z najmniejszych 
państw świata – Luksemburgu. Spacer po 
stolicy: katedra Notre Dame, Pałac Wielkich 
Książąt, brama św. Michała i brama Trewir-
ska, twierdza. Wyjazd w drogę powrotną. 
Powrót (przez Niemcy) do Krakowa około 
północy.

PROGRAM WYCIECZKI

W związku z odbywającymi się 19 kwietnia światowymi targami kwiatów w Am-
sterdamie plan wycieczki uległ niewielkiej zmianie. Zapraszamy do zapoznania się 

z ostateczną formą

KURS REFRAKCJI 2013

Małopolski Cech Optyków zaprasza 
na kurs refrakcji, który odbędzie się 
w terminie 6, 7, 8 maj, oraz 20, 21, 
22 maj 2013 r. Będą to wykłady połą-
czone z ćwiczeniami. Kurs prowadzić 
będzie dr Andrzej Styszyński. Wszel-
kie informacje dostępne w Biurze 
Cechu, tel. (12) 421-90-77 oraz na 
stronie www.cech-optykow.pl

Serdecznie zapraszamy.

Informacja własna 
Małopolskiego Cechu Optyków, 

fot. arch. MCO
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Monachium

Opti jest wydarzeniem, które rozpoczyna rok 
dla międzynarodowej branży optycznej. W tym 
roku ponad 23.200 specjalistów przybyło do 
Monachium aby poznać najnowsze produkty      
i trendy. 

Już przed otwarciem opti 2013 można było 
uznać za sukces. Ponownie liczba wystawców 
wzrosła w stosunku do zeszłego roku tak, jak     
i liczba krajów, z których pochodzili. „Opti staje 
się coraz bardziej istotne na poziomie między-
narodowym”, powiedział Dieter Dohr, dyrektor 
generalny i prezes GHM (Gesellschaft für Hand-
werksmessen mbH), spółki, która organizuje 
targi. Dodał, iż „coraz więcej firm postrzega 
wydarzenie w Monachium jako okazję do po-
szerzenia swojej międzynarodowej klienteli. 
Oczywiście, optycy również na tym korzystają, 
bo większy wybór produktów w ofercie, daje im 
szansę na rozszerzenie zakresu własnej dzia-
łalności”. Profesjonalistów z ponad 70 krajów 
zafascynowała szeroka gama produktów ofero-
wanych przez 491 wystawców.

Ponad 90% odwiedzających targi przedstawi-
cieli branży optycznej oceniło poziom opti’13
jako „dobry lub bardzo dobry”. Kluczowym czyn-
nikiem dla tego sukcesu, jak pokazują wyniki 
przeprowadzonej ankiety, była szeroka oferta     

i fakt, że tak wiele nowych produktów pojawiło 
się na wystawie. Jak wyjaśniał Dohr „opti stało 
się miejscem wprowadzania nowych produktów 
na początku roku”. „Czas, w którym odbywa się 
opti jest do tego idealny”, dodał. 

To powoduje, iż coraz więcej firm korzysta          
z targów aby zaprezentować swoje nowości na 
nadchodzący sezon. Korekcyjne oprawki i okula-
ry na lato, okulary sportowe i gogle narciarskie 
na sezon 2013/2014 zostały zaprezentowane 
podczas opti’13. Gama produktów na wystawie 
przyciąga kupujących z całego świata. Ponad 
trzy czwarte respondentów stwierdziło, że skła-
da zamówienia podczas opti. Co więcej, wielu 
z odwiedzających to decydenci ze specjalistycz-
nych optycznych firm. 

Trendy 2013, fot. GHM Gesellschaft für 
Handwerksmessen GmbH 
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Opinie
Thomas Truckenbrod, prezes Zentralverband 
der Augenoptiker, czyli Niemieckiego Stowa-
rzyszenia Optyków ocenił, iż „opti 2013 było 
dobrze przeprowadzone”. Dodał, iż „targi     
w Monachium stają się najważniejszym wy-
darzeniem dla branży. Połączenie szerokiej 
informacji, nowych produktów i technologii 
oraz szansa na spotkanie innych specjali-
stów z branży powoduje, że targi są tak uda-
ne. Opti 2013 po raz kolejny zaoferowało to 
wszystko w imponującym stylu”.

Josef May, przewodniczący SPECTARIS 
– Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu 
Optycznego również zareagował bardzo po-
zytywnie, „Po raz kolejny to było naprawdę 
wspaniałe wydarzenie. Zamiast spowolnienia 
przemysł optyczny może ponownie cieszyć 
się nowym impulsem  w tym roku. Mamy na-
dzieję, że nasi klienci również powrócili do 
domów z wiosennym nastawieniem i prze-
mysł optyczny zanotuje w 2013 roku wzrost 
w handlu detalicznym. Ten rok zapowiada się 
na rok soczewek kontaktowych i oprawek. 
Chciałbym jeszcze raz pogratulować zespo-
łowi GHM ich doskonałej, skoncentrowanej 
na kliencie organizacji oraz strategicznego 
rozwoju opti”.

Oprócz niemieckich i międzynarodowych 
optyków, coraz więcej stażystów i studen-
tów korzysta z opti aby uzyskać szczegóło-
we informacje na temat rynku. Odwiedzili 
targi aby zdobyć informacje o możliwoś-
ciach kariery, zaawansowanych szkoleń                    
w branży i uzyskali wgląd w przyszłość 
branży optycznej. Kolejne opti odbędzie się 
w dniach 10 – 12 stycznia 2014 roku. 

O opti
Opti odbywa się corocznie w Monachium 
w centrum wystawienniczym Munich Tra-
de Fair Centre. Na tych międzynarodowych 
targach optyki i designu prezentowane jest 
całe spektrum optyki, od oprawek przez so-
czewki lecznicze, kontaktowe i produkty dla 
niedowidzących po wyposażenie sklepów      
i sprzęt techniczny. To czyni z opti plat-
formę służącą do wprowadzania nowości 
zarówno przez liderów rynkowych, jak             
i firmy dopiero wkraczające na rynek. Od 
2008 roku targi prowadzone są przez spół-
ke GHM Gesellschaft für Handwerksmessen 
mbH. Od tego czasu opti cieszy się ciągłym 
wzrostem popularności. Targi odbyły się po 
raz pierwszy w historii w 1998 roku.

opracowanie: Interoptyka na podstawie 
materiałów prasowych GHM Gesellschaft 

für Handwerksmessen GmbH
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international
eyewear
design 
contest 
2012

OWP zorganizowała w 2012 roku swój pierwszy kon-
kurs projektów. Na początku października wyłoniono 
zwycięzców spośród wielu zgłoszeń nadesłanych z 27 
krajów. Wśród wybitnych członków jury znaleźli się 
sławny projektant Nils Holger Moormann oraz Stefan 
Dongus, wydawca Eyewear Magazine. 
Wybór zwycięzców nie był łatwym zadaniem, jako że 
wszystkie zgłoszenia były godne uwagi. Pierwsze miej-
sce zdobył projekt „Ball-in-Socket Hinge” autorstwa 
Coerte Voorhees z USA. 
Okulary charakteryzują się sportową estetyką oraz 
nową konstrukcją zawiasów z kulką w środku, co spra-
wia, że są lekkie i bezpieczne. Oprawka wytrzymuje 
nacisk kuli. Jednocześnie można ją łatwo zdemontować 
i zmontować ponownie. Zwycięzca otrzyma nagrodę 
pieniężną w wysokości 2000 euro lub staż w dziale pro-
jektowania OWP. 
Druga nagroda, w wysokości 1000 euro, przypadła Zo-
harowi Azuzowi z Izraela za projekt „Bling”. Projektant 
postrzega okulary jako maski, które uzewnętrzniają 
osobowość człowieka oraz jako formy wyrażenia siebie 
bez słów. Podkreślają, według niego, człowieka, który 
je nosi i jednocześnie oferują ochronę. 
Trzecie miejsce, z nagrodą w wysokości 500 euro, 
przypadło Le NTP z Holandii za projekt „One”. Ten pro-
jekt oferuje bardziej wytrzymałą alternatywę dla stan-
dardowych tworzyw sztucznych, jako że materiałem 
głównym jest tutaj tworzywo wzmocnione naturalnymi 
włóknami (NFK). Jest to tworzywo stosowane obecnie 
między innymi w przemyśle samochodowym. 
OWP gratuluje wszystkim zwycięzcom. Zwycięskie pro-
jekty zostały przedstawione na stoisku OWP podczas 
targów Opti w Monachium (Hala C2, stoisko 206/307).

OWP Konkurs Projektów – Wyniki

international
eyewear
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OWP zorganizowała w 2012 roku swój pierwszy kon-
kurs projektów. Na początku października wyłoniono 
zwycięzców spośród wielu zgłoszeń nadesłanych z 27 
krajów. Wśród wybitnych członków jury znaleźli się 
sławny projektant Nils Holger Moormann oraz Stefan 
Dongus, wydawca Eyewear Magazine. 
Wybór zwycięzców nie był łatwym zadaniem, jako że 
wszystkie zgłoszenia były godne uwagi. Pierwsze miej-
sce zdobył projekt „Ball-in-Socket Hinge” autorstwa 
Coerte Voorhees z USA. 
Okulary charakteryzują się sportową estetyką oraz 
nową konstrukcją zawiasów z kulką w środku, co spra-
wia, że są lekkie i bezpieczne. Oprawka wytrzymuje 
nacisk kuli. Jednocześnie można ją łatwo zdemontować 
i zmontować ponownie. Zwycięzca otrzyma nagrodę 
pieniężną w wysokości 2000 euro lub staż w dziale pro-
jektowania OWP. 
Druga nagroda, w wysokości 1000 euro, przypadła Zo-
harowi Azuzowi z Izraela za projekt „Bling”. Projektant 
postrzega okulary jako maski, które uzewnętrzniają 
osobowość człowieka oraz jako formy wyrażenia siebie 
bez słów. Podkreślają, według niego, człowieka, który 
je nosi i jednocześnie oferują ochronę. 
Trzecie miejsce, z nagrodą w wysokości 500 euro, 
przypadło Le NTP z Holandii za projekt „One”. Ten pro-
jekt oferuje bardziej wytrzymałą alternatywę dla stan-
dardowych tworzyw sztucznych, jako że materiałem 
głównym jest tutaj tworzywo wzmocnione naturalnymi 
włóknami (NFK). Jest to tworzywo stosowane obecnie 
między innymi w przemyśle samochodowym. 
OWP gratuluje wszystkim zwycięzcom. Zwycięskie pro-
jekty zostały przedstawione na stoisku OWP podczas 
targów Opti w Monachium (Hala C2, stoisko 206/307).

OWP Konkurs Projektów – Wyniki
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ZAPRASZAMY
NA STRONY WORTALU INFORMACYJNEGO BRANŻY OPTYCZNEJ

www.interoptyka.pl

dostępny w wersji elektronicznej dla zalogowanych użytkowników wortalu

- informacje dla optyków
- popularne marki

- kalendarium
- ogłoszenia
-multimedia
- reportaże

- nowości 
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www.interoptyka.pl

dostępny w wersji elektronicznej dla zalogowanych użytkowników wortalu

- informacje dla optyków
- popularne marki

- kalendarium
- ogłoszenia
-multimedia
- reportaże

- nowości 

OKULARY DLA DALTONISTÓW
SOCZEWKI KOSMETYCZNE

PROTEZY OKA
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GWARANCJA

24
miesi ce

>

> Lampa 
szczelinowa
typ Zeiss

> Unit okulistyczny

> Foropter manualny

> Dioptromierz cyfrowy

> Dioptromierz
lunetowy

> Rzutnik testów

GWARANCJA

miesi ce

>>

>> LLamampapa
szczelinowa
typ Zeiss

>> Unit okulistyczny

>> Foropoptet r manualny

>> Dioptromierz cyfrfrowowy

>> Dioptromierz
lunetowy

>> RRzututninikk tetestów
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41-200 Sosnowiec, ul. B dzi ska 12
tel. 32 785 59 60,  tel. 602 228 435
e-mail: biuro@inpolvision.pl, geronimo14@wp.pl

NOWO

> Polerka 
optyczna

> Kaseta
okulistyczna
w walizce 
aluminiowej

> Oprawa
probiercza
uniwersalna

> Nagrzewnica

> Rowkarka

> Szli erka r czna US UGI W ZAKRESIE 
SZLIFOWANIA SZKIE
OKULAROWYCH
> pe ne 10,-
> y ka 15,-
> patent 30,-
> lutowanie 10,-
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441-200 Sosnowiec, ul. B dzi ska 12
tel. 32 785 59 60,  tel. 602 228 435
e-mail: biuro@inpolvision.pl, geronimo14@wp.pl
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OKULAROWYCH
> pppee nne 10,-
> yy kka 15,-
> ppatteent 3300,-
> lluuttooowwwaanie 10,-



To kluczowe wydarzenie dla największych firm 
i marek oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
odbędzie się w Mediolanie w dniach 2 – 4 mar-
ca 2013 roku. 

Z tej okazji organizatorzy przygotowali spe-
cjalnie elektroniczny newsletter, http://www.
mido.com/newsletters, w którym zamieś-
cili szereg przydatnych informacji, dla osób 
chcących odwiedzić targi. Zawiera on zakład-
kę, która umożliwia elektroniczne zgłoszenie 
udziału w targach i uzyskanie karty wstępu           
w formacie PDF, cenne wskazówki jak zaplano-
wać podróż, dotrzeć na miejsce, czy zarezer-
wować nocleg. 

Na koniec zakładka OTTICLUB TRAINING AND 
LEARNING (szkolenia i nauka), wielofunkcyjny 
obszar dla optyków, optometrystów, okulistów 
i studentów, którzy chcą poszerzyć swoją wie-
dzę i udział w seminariach i konferencjach.

 02-04.03.2013     

Mediolan

Opracowanie: INTEROPTYKA

Odliczanie do najważniejszej 
imprezy targowej w branży op-
tycznej już się rozpoczęło. Mniej 
niż miesiąc pozostał do otwarcia 
Międzynarodowych Targów Op-
tycznych, Optometrycznych i Of-
talmicznych Mido. 

MIDO – tam trzeba być
Wszechświat okularów 
na jednej wystawie

l	specjalnej aplikacji, Mido App,  
 którą można zainstalować na iPho- 
 ne, iPod touch czy iPad, zawiera-
 jącej wszystkie niezbędne informacje  
 na temat Mido, gdzie znaleźć swoich  
 ulubionych wystawców i dowiedzieć  
 się  o wydarzeniach i premierach  
 Mido!

l	stronę www.mido365.com, na  
 której umieszczono najnowsze infor- 
 macje o branży we Włoszech i na  
 całym świecie. Niepowtarzalny i wy- 
 jątkowy pokaz, umożliwiający nie  
 tylko zdobycie cennych informacji ale  
 również promocję własnej oferty  
 wśród szerokiego grona odbiorców. 
l	Mido TV, dostępna wkrótce online,  
 zawierająca przekazy medialne, wy- 
 wiady i relacje na żywo z wystawy.
l	Mido Daily, specjalny dziennik, przed- 
 stawiający wszystko co należy wie- 
 dzieć o najważniejszych wydarzeniach  
 i pokazach każdego z dni imprezy.

fot. INTEROPTYKA

Znajdują się tam również linki do:
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KONSTRUKCJA 
INSPIROWANA 
LUD MI

Inspirowane ludźmi
Optymalizowane technologią

Hoyalux iD LifeStyle V+ to nowe soczewki progresywne firmy Hoya, które 

w całości opracowaliśmy w oparciu o informacje i sugestie otrzymane 

od Państwa oraz Państwa klientów. W połączeniu z nowym procesem 

asferyzacji freeform i technologią obliczeniową, soczewki Hoyalux iD 

LifeStyle V+ są efektem innowacji opartej na ludziach.

Hoyalux iD LifeStyle są dostępne w dwóch rodzajach konstrukcji, dając 

możliwość jeszcze większej indywidualizacji, a w konsekwencji lepszego 

zaspokojenia potrzeb szerokiej grupy odbiorców.

Soczewki progresywne Hoyalux iD LifeStyle V+ 

zostały nagrodzone Złotym Medalem MTP podczas 

tegorocznych Targów Optycznych OPTYKA 2012.
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