
Zadbaj o wygląd swoich klientów i zaproponuj im nową, modną lustrzaną powłokę Hoya Mirror, 

dostępną w trzech atrakcyjnych i przyciągających uwagę kolorach: srebrnym, złotym i niebieskim. 

Hoya Mirror to świetny wybór dla osób świadomych modowych trendów, które chcą podkreślić 

charakter oprawy i wyrazić swój styl. 

Powłokę można łączyć z dowolnymi barwieniami z grupy Spectrum Sphere o absorpcji 50, 75 

i 85%. Hoya Mirror oferowana jest w połączeniu z powłoką antyrefleksyjną Hi-Vision Aqua, 

nakładaną na wewnętrzną stronę soczewki.
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ILE MASZ PAR BUTÓW?
1..? 2..? 3..? WIĘCEJ?

A CO Z TWOIMI OCZAMI? 
ILE MASZ PAR OKULARÓW?

KUP PARĘ SZKIEŁ PROGRESYWNYCH
FIRMY ESSILOR

I DRUGĄ PARĘ ODBIERZ ZA DARMO!*

Zapytaj o szczegóły przedstawiciela handlowego:
Dudek Tomasz  Tel. +48 505 197 223  Frąckowiak Izabela   Tel. +48 505 197 225
(Warszawa)     (Pomorze)
Kierys Rafał  Tel. +48 501 027 580  Kutyła Sylwia  Tel. +48 505 197 231
(Centrum)      (Wielkopolska)
Roszczuk Damian      Tel. +48 505 197 227  Sochaczewska Joanna   Tel. +48 503 094 490
(Południowy-Wschód)     (Północny-Wschód)
Wydrych Paweł  Tel. +48 512 237 151  Borycki Maciej  Tel. +48 505 197 220
(Śląsk)      (Południowy-Zachód)

*

www.zobaczswiatwyrazniej.pl 



WYŁĄCZNA DYSTRYBUCJA: VIDI VICI GRZEGORZ WALASEK
41-200 SOSNOWIEC, tel. 502266111, 512300360, e-mail: biancorosso@wp.pl 

Salon Optyczny
na Targowej, 

Piotrków
Trybunalski
13 stycznia,

godzina 10:00

Pani Katarzyna wie, że systematycznie polecając soczewki Transitions ma doskonałą 
możliwość zapewnienia zadowolenia pacjentów, ponieważ soczewki te mają więcej zalet niż 
tylko korygowanie wady wzroku. Kiedy zaproponowaliśmy Pani Katarzynie,aby w reklamie 
wyjaśniła z jakich powodów poleca soczewki Transitions, nie wahała się.

Soczewki Transitions poprawiają jakość widzenia w codziennych sytuacjach. Wykorzystują
najnowsze technologie fotochromowe, które zostały opracowane przez ponad 110 naukowców 
zatrudnionych w naszym własnym pionie badań i rozwoju. Soczewki Transitions są stworzone 
specjalnie z myślą o dobrym samopoczuciu naszych pacjentów. Zapewniają najlepszą jakość 
widzenia – od pełnej przejrzystości w pomieszczeniach do zabarwienia na zewnątrz. Stale 
fi ltrują światło docierające do oczu, zmniejszając olśnienie i zmęczenie wzroku.

Dlaczego Państwa pacjenci nie mieliby z tego skorzystać? 
Więcej optyków znajdą Państwo na www.mytransitions.pl

Zapytaj Panią
Katarzynę o jej opinię: 

kfranczak.optic@gmail.com

Katarzyna Franczak
Optyk 

pracujący z pasją 
i zaangażowaniem 

Sprzedaję 
soczewki Transitions,
ponieważ regularnie 

o nich rozmawiam 
z moimi klientami

”

“

Transitions i swirl są zarejestrowanymi znakami towarowymi natomiast Life well lit oraz Transitions Adaptive Lenses są znakami towarowymi fi rmy Transitions Optical Inc. 
©2014 Transitions Optical, Inc. Właściwości fotochromowe są uzależnione od temperatury, promieniowania UV oraz materiału, z którego została wykonana soczewka.
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P.H. OKO
ul. Dąbrowskiego 42 B
50-457 WROCŁAW
tel. 71 346 04 65, 601 662 650
www.moonlight.pl
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

AKT-POL ŁÓDŹ 64

ALBINEX SULEJÓWEK 10,37

AM Group Plus BYDGOSZCZ 11

BINOKL JABŁONOWO 49

CAMRO SOPOT 19

DEK-OPTICA WROCŁAW 39

DG-GROUP ZĄBKI 27,41

ESSILOR POLONIA WARSZAWA 2,28,38

HAYNE POZNAŃ  15

HOYA LENS POLAND PIASECZNO  76

JAI KUDO ROKIETNICA 21

KAMEX JÓZEFÓW 6

MAŻEX WARSZAWA 63

MDT KRAKÓW 32

MEDICAL PARTNER POZNAŃ 23

OPHTALMICA WROCŁAW 48

OPTALEX WARSZAWA 39

OPTIBLOK WARSZAWA 12

OPTOTECHNIKA KRAKÓW 69

OPTUS ŁÓDŹ 65

Lista firm / List of firms 
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

OPTYK PLUS KATOWICE 62

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 63

ORATA WARSZAWA 6

P.H. OKO WROCŁAW 4,5

POLAND OPTICAL CIESZYN 74,75

POLO OPOLE 64

PROSTAF POZNAŃ 1,29,33

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 17

RM SERVICE WARSZAWA 63

SEYKOPOL ŁOMIANKI 62

SPECTRUM WROCŁAW 44,45

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 71

SZAJNA LABORATORIUM OPTYCZNE GDYNIA 30,31

SZLIFIERNIA BLOCH POZNAŃ 39

SZLIFIERNIA OPTYCZNA KRAKÓW 71

SZLIFIERNIA OPTYCZNA WROCŁAW 62

SZLIFIERNIA SIEDEMNASTKA WARSZAWA 62

TAR-POL NIEPOŁOMICE 36

TRANSITIONS WARSZAWA 3

VIDI VICI SOSNOWIEC 47

Список фирм / Firmenverzeichnis 
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GIEŁDA OPTYCZNA

25.04.2014 SOSNOWIEC
www.fundacjaszkole.fm.interia.pl

KONFERENCJA EAOO

15-18.05.2014 WARSZAWA
www.warsaw2014.info

GIEŁDA OPTYCZNA

07.06.2014 WARSZAWA
www.fundacjaszkole.fm.interia.pl

GIEŁDA OPTYCZNA

13.06.2014 SOSNOWIEC
www.fundacjaszkole.fm.interia.pl

CIOF 

03-05.09.2014 PEKIN
www.ciof.cn

ŚW. HIERONIMA

12-14.09.2014 KRAKÓW
www.cech-optykow.pl

VISION EXPO 

17-20.09.2014 LAS VEGAS
www.visionexpowest.com

SILMO 

26-29.09.2014 PARYŻ
www.silmoparis.com

Uwaga! 
Giełdy warszaw-
skie odbywają się       
w Zespole Szkół Spo-
żywczo-Gastronomicz-
nych, ul. Komorska 17/23

Giełdy w Sosnowcu odby-
wają się w hotelu Okrąglak,       
ul. Narutowicza 59.

Informacje o terminach po-
chodzą bezpośrednio od or-
ganizatorów i są aktualne na 
dzień oddania magazynu do 
druku.

Przed wyjazdem na kon-
kretną imprezę wska-
zane jest nawiązanie 
kontaktu z organi-
zatorami.
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News

Nagrodzony Silmo d’Or mobilny system video-
centracji visuReal na iPada, umożliwiający auto-
matyczne i precyzyjne wyznaczanie parametrów 
centracji: rozstawu źrenic (PD) dla każdego oka 
oddzielnie, wysokości montażu (EP), wymiarów 
oprawy w systemie skrzyniowym, odległości 
między soczewkami (mostek), rotacji głowy, od-
ległości oprawy od wierzchołka rogówki (CVD) 
oraz kąta pantoskopowego, jest obecnie dostęp-
ny w wersji Plus. Dla użytkowników oznacza to 
bardzo duże ułatwienia, ponieważ w najnowszej 
wersji aplikacji zdjęcia pacjenta wykonywane 
są automatycznie, w momencie prawidłowego 
rozpoznania przez system znaczników umiesz-
czonych na nasadce pomiarowej. Wyeliminowa-
nie konieczności wykonywania zdjęć manualnie 
znacznie upraszcza procedurę pomiarową i zna-
cząco wpływa  na jej precyzję. Dodatkowym 
ułatwieniem jest automatyczna kalkulacja śred-
nicy soczewki oraz transfer danych do systemu 
zamówień HoyaiLog. 

VisuReal Portable Plus

Fo
t.

 H
O

YA

Informacja:  HOYA

Powłoka BlueControl 
– krótszy czas realiza-
cji zamówień
W połowie marca firma Hoya rozpoczęła 
produkcję soczewek z powłoką antyreflek-
syjną BlueControl, w indeksach 1.50 i 1.60, 
w Laboratorium Soczewek Recepturowych 
w Piasecznie. Dla klientów oznacza to krót-
szy czas realizacji zamówień – 48h + 1 dzień 
na dostawę, a także atrakcyjne ceny, dzięki 
możliwości zamawiania soczewek w systemie 
magazynowo-recepturowym.
Powłoka BlueControl neutralizuje niebieskie 
światło emitowane przez urządzenia elektro-
niczne, zapobiegając zmęczeniu, podrażnie-
niu i nadwerężeniu oczu, oferując tym samym 
komfortowe, zrelaksowane i kontrastowe wi-
dzenie, w każdej sytuacji. 

Nagrodzony Sil-
mo d’Or mobilny 
system videocen-
tracji visuReal na 
iPada jest obecnie 
dostępny w wersji 
Plus.
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IDEALNA OCHRONA PRZED SŁOŃCEM

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

Nakładki polaryzacyjne

INTERESUJĄCA OFERTA? DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA WWW.HAYNE.PL

Wszystkie ceny netto

Jak co roku, przed rozpoczęciem sezonu letniego przypominamy o niezastąpionych
nakładkach polaryzacyjnych, które zapewniają komfort oraz idealną ochronę UV.

Zaproponuj swoim Klientom proste i tanie
rozwiązanie na słoneczną pogodę.
Lekkie, łatwe do przycięcia, z metalowym zaczepem
Polaryzacja, ochrona UV

kolor: szary, brązowy, G-15
rozmiar: mały, średni, duży

Cena: 15 PLN

Skomponuj zestaw 32 sztuk i oszczędź dodatkowo 100 PLN



Wykorzystująca rozszerzoną rzeczywistość apli-
kacja HVC Viewer firmy Hoya została zaktua-
lizowana do wersji 2.0. Aplikacja HVC Viewer 
jest narzędziem doradczym, wspomagającym 
obsługę klientów w salonie optycznym. Dzięki 
połączeniu obrazu świata realnego z elemen-
tami wirtualnymi, możliwe jest prezentowanie 
na żywo różnic pomiędzy poszczególnymi kon-
strukcjami soczewek oraz uszlachetnieniami. To 
prosty i bardzo przekonujący sposób przedsta-
wiania wizualnych doświadczeń towarzyszących 
użytkowaniu różnych typów soczewek, jeszcze 
przed zakupem okularów.
Obecnie aplikacja składa się z siedmiu modu-
łów, umożliwiających prezentację właściwości 
soczewek jednoogniskowych, progresywnych, 
do bliży i odległości pośrednich (indoor), pola-
ryzacyjnych, fotochromowych oraz powłok an-
tyrefleksyjnych. Oddzielny moduł dedykowany 
jest powłoce BlueControl. Wraz z dodatkowym 
urządzeniem o nazwie HVC Sensor, umożliwia 
on pomiar natężenia niebieskiego światła emito-

wanego przez ekrany urządzeń elektronicznych 
oraz promieniowania UV. Pomiaru dokonuje się 
dwukrotnie: bez soczewki z powłoką BlueCon-
trol, a następnie wraz z soczewką, w celu po-
równania wyników. 
Urządzenie dostarczane jest w eleganckim 
pudełku, zawierającym dodatkowo soczewkę            
z powłoką BlueControl, uchwyt na soczewkę 
oraz kabel, dzięki któremu możliwe jest doko-
nywanie pomiaru niebieskiego światła emitowa-
nego przez iPada, do którego mamy podłączony 
HVC Sensor. 

News

Specjalnie dla klientów podążających za najnowszymi 
trendami, firma Hoya już wkrótce poszerzy swoją ofer-
tę o modną i niezwykle efektowną powłokę lustrzaną 
Hoya Mirror. Powłoka będzie dostępna w trzech ko-
lorach: srebrnym, złotym i niebieskim. Będzie można 
ją łączyć z dowolnymi barwieniami z grupy Spectrum 
Sphere o absorpcji 50, 75 i 85%. Hoya Mirror ofero-
wana będzie w połączeniu z powłoką antyrefleksyjną 
Hard Hi-Vision Aqua, nakładaną na wewnętrzna stronę 
soczewki. 

Hoya Mirror – nowa powło-
ka firmy Hoya

Informacja: HOYA,
fot. HOYA

Nowy HVC Viewer 2.0 
z urządzeniem HVC 
Sensor
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Dzięki technologii LSA+, która w zaawansowa-
ny sposób uwzględnia osobiste cechy klienta, 
soczewki WIDEVIEW IDENTITY mogą być pro-
dukowane w wielu zróżnicowanych wariantach 
konstrukcyjnych. Przy produkcji soczewek 
WIDEVIEW IDENTITY wykorzystywana jest 
również technologia EFA (Eye Frame Adjust), 
która umożliwia projektowanie kanału progre-
sji maksymalnie dopasowanego do potrzeb 
użytkownika, także pod względem długości                                                                      
i wielkości danej oprawy. Taki sposób opty-
malizacji umożliwia potraktowanie każdego 
klienta jeszcze bardziej indywidualnie niż do-
tychczas.

Od marca br. JAI KUDO rozszerzyło ofertę         
o nowe soczewki jednoogniskowe recepturowe 
RX (w tym lentikularne), dwuogniskowe (wtop-
ka C28, D25, typu franklinowskiego), progre-
sywne – WIDEVIEW IDENTITY. Na szczególną 
uwagę zasługuję soczewka fotochromowa ze 
stałą polaryzacją TRANSITIONS® SOLFX™ 
oraz rozszerzona oferta fotochromu Lumina, 
który dostępny jest już na soczewkach progre-
sywnych WIDEVIEW EASY 2LS, WIDEVIEW 
SIMPLE i dwuogniskowych D28 – zarówno       
w wersji organicznej jak i mineralnej.

News

JAI KUDO z dumą przedstawia nową maksy-
malnie spersonalizowaną, unikalną dla każde-
go użytkownika soczewkę progresywną nowej 
generacji, klasy Premium, która powstała dzięki 
wdrożeniu wysoko zaawansowanych technolo-
gii kalkulacji: DRT+ (Digital Ray Technology+), 
LSA+ (Lifestyle Advanced+), EFA (Eye Frame 
Adjust) oraz technologii FreeForm. 

Zastosowanie technologii DRT+ sprawia, że 
rozkład strefy progresji w sposób optymalny 
pokrywa się z naturalnym ruchem oczu klienta 
podczas zmiany odległości obserwacji z dali do 
bliży i odwrotnie. Technologia DRT+ gwarantuje 
bardzo precyzyjnie obliczone moce, idealnie od-
powiadające realnym potrzebom klienta. 

Technologia LSA+ opiera się na wykorzysta-
niu indywidualnej odległości do czytania właś-
ciwej dla każdego pacjenta oraz szczegółowej 
analizie jego stylu życia. Umożliwia maksymal-
ne odzwierciedlenie indywidualnych potrzeb                    
i preferencji użytkownika w zakresie zachowań 
wzrokowych. 

Nowe soczewki pro-
gresywne w ofercie JAI 
KUDO – WIDEVIEW 
IDENTITY

Informacja: JAI KUDO

Inne nowości w ofercie 
JAI KUDO 
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kolorów. Kolor karmelowy natomiast popra-
wia kontrast i postrzeganie głębi, a wraz ze 
wzrostem nasłonecznienia przechodzi w kolor 
brązowy. Fotochrom dostępny jest na soczew-
kach recepturowych jednoogniskowych i pro-
gresywnych z uszlachetnieniem STAYCLEAN 
EXTEME, STAYCLEAN INVISIBLE, STAYCLEN, 
HMAR i HC.

Zapraszamy na branżowy rejs po Mazurach 
na komfortowych jachtach Maxus 33, który 
współorganizujemy z firmą MENRAD, dedyko-
wany dla ludzi lubiących naturę, przygodę i do-
bry smak oraz wypoczynek i zadbanie o siebie 
połączone z nowymi doznaniami.
Termin rejsu 7 - 14 czerwca.
Optyków chcących uzyskać więcej informacji 
zapraszamy do wypełnienia niezobowiązują-
cego formularza zgłoszeniowego dostępnego 
pod adresem: http://bit.ly/19ddzUF
Naszym zamysłem jest, by impreza na stałe 
zagościła w kalendarzu.
Zapytania pod nr tel. 602316388, 327700161

Przypominamy, że trwają zapisy na III TUR-
NIEJ BADMINTONA, który odbędzie się 10 
maja 2014 w Radzionkowie (k.Bytomia)
kontakt: 32 7700161, Adam 602316388, 
Małgosia 692821398 
e-mail: optykexpress@poczta.onet.pl

News

Transitions® SOLFX™ to ciekawa propozycja 
dla osób aktywnych, spędzających wiele czasu 
na zewnątrz oraz uprawiających sporty, zarów-
no wyczynowo jak i hobbystycznie. Soczew-
ki powstały z połączenia dwóch technologii: 
Transitions® oraz polaryzacji. 
Tak jak wszystkie pozostałe produkty Trans-
itions®, soczewki Transitions® SOLFX™ blo-
kują 100% promieniowania UVA i UVB, gwa-
rantując najlepszą ochronę dla oczu. Idealnie 
zdają egzamin w sytuacjach zmieniających się 
warunków atmosferycznych, adaptując się do 
nich i umożliwiając komfortowe widzenie obiek-
tów niezależnie od pogody - w przeciwieństwie 
do soczewek przeciwsłonecznych o stałym za-
barwieniu, w bardziej pochmurne dni stają się 
mniej przyciemnione. 
Transitions® SOLFX™ dzięki polaryzacji popra-
wiają kontrast i redukują oślepiające odblaski 
powstałe po odbiciu promieni słonecznych od 
powierzchni różnych przedmiotów, wody lub 
śniegu. Dedykowane są zwłaszcza użytkowni-
kom okularów uprawiających takie sporty jak: 
golf, żeglarstwo, narciarstwo, turystykę górską, 
tenis czy kolarstwo.
Soczewki Transitions® SOLFX™ dostępne są 
w dwóch kolorach: szarym oraz karmelowym. 
Soczewki w kolorze szarym charakteryzują się 
przede wszystkim wiernym odzwierciedleniem 

NOWOŚĆ! TRANS-
ITIONS SOLFX

Informacja: JAI KUDO

BADMINTON - 
zabawa i sport

Na fali z MENRADEM  

Informacja: Organizatorzy
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SOCZEWKI PROGRESYWNE
WIDEVIEW EASY 2 LS

Z FOTOCHROMEM
TRANSITIONS®

TNIEMY
CENY!

-50%

• z fotochromem Transitions® Signature™ VII

• z fotochromem Transitions® XTRActive™

Od 1 marca 2014 obni yli my ceny na lifestylowe soczewki progresywne
1.50 WIDEVIEW EASY 2 LS Transitions® z pow ok  STAYCLEAN EXTREME a  o 50%!

POZNAJ PROMOCYJNE CENY 1.50 WIDEVIEW EASY 2 LS:

263 z  teraz tylko 131,50 z

273 z  teraz tylko 136,50 z

:

:

DOST PNE KOLORY

SZARY BR ZOWY



5

Przedstawiamy, udoskonalony pod każdym względem, nowy model 
foroptera automatycznego. Jest on mniejszy i lżejszy od poprzednika,            
a jednocześnie posiada większy zakres pomiarowy i więcej funkcji uła-
twiających i przyspieszających badanie. Możliwość pracy w różnych kon-
figuracjach pozwala na lepsze dopasowanie do wymagań nowoczesnego 
gabinetu.

News

Foropter automatyczny 
REMOTE VISION RV-II

Informacja: MEDICAL 
PARTNER

Główne cechy nowego aparatu to:
- wysoka precyzja i szeroki zakres pomiarowy 
- bezprzewodowe sterowanie pilotem „ręcznym” lub „biurkowym”
- szybsza zmiana soczewek
- bezprzewodowa komunikacja z autorefraktometrem i panelem LCD
- trzy programy ułatwiające badanie refrakcji krok po kroku z moż-
  liwością personalizacji przez użytkownika
- bardzo szybki program „speedy” z zastosowaniem cylindra krzyżo-
  wego
- możliwość zaprogramowania własnej procedury
- oświetlenie tablicy do bliży z pięciostopniową regulacją
- drukarka (opcja).

Dokładniejszych informacji 
udzielą Przedstawiciele:

Poznań - 728 863 569 
Warszawa - 608 358 341 

Wrocław - 664 095 096 
Katowice - 728 449 930
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KRIO uczestniczy w projekcie
ã3 x Środowisko Ð Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP

 i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiskaÓ
Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna, podobnie jak pozostałych 26 izb rzemieślniczych zrzeszonych 
w Związku Rzemiosła Polskiego, jest uczestnikiem projektu pod nazwą ã3 x Środowisko Ð Trzy kampanie 
integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony 
środowiskaÓ

Projekt realizowany jest we wsp—łpartnerstwie przez ZRP (www.zrp.pl), Stowarzyszenie REFA 
Wielkopolska (www.refa.pl) i Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej TRANSFER 
(www.stowarzyszenie-transfer.pl). Zaplanowany jest okres  01.10.2013 Ð 30.04.2016
Gł—wnym  celem projektu jest  budowanie i podniesienie świadomości proekologicznej firm z sektora 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz wdrożenie umiejętności efektywnego wykorzystywania zasob—w 
energetycznych, czego rezultatem będą określone oszczędności dla poszczeg—lnych firm.   

Inspiracją do utworzenia tego projektu są działania proekologiczne inicjowane przez Komisję Europejską,
kt—ra założyła, że do roku 2020 nastąpi zmniejszenie zużycia energii oraz zwiększenie udziału energii 
odnawialnej, a także zredukowanie emisji gaz—w cieplarnianych o 20%.   
Finansowanie projektu realizowane jest z funduszy Unii Europejskiej, w ramach projektu unijnego LIFE+, 
oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (www.nfosigw.gov.pl).

Dlaczego do realizacji projektu wybrano firmy z sektora  Małych i Średnich Przedsębiorstw?
Firmy sektora MŚP stanowią w Polsce 99% wszystkich firm i zatrudniają 70% og—łu pracownik—w, 
pracujących w przedsiębiorstwach. Ich wpływ na środowisko i wykorzystanie zasob—w naturalnych jest 
ogromny, natomiast świadomość tego wpływu, zar—wno wśr—d kadry zarządzającej jak i pracownik—w, jest 
niewielka. W trakcie realizacji tego projektu zostaną wdrożone określone działania, kt—re umożliwią
zmniejszenie zużycia wybranych zasob—w energetycznych Ð przyjęto założenie, że zużycie to zostanie 
zmniejszone o 10%.

W chwili obecnej, projekt jest w początkowej fazie organizacyjnej. W Związku Rzemiosła Polskiego
odbyło się seminarium, podczas kt—rego przedstawiciele wszystkich izb rzemieślniczych zapoznali się ze 
szczeg—łowym planem realizacji projektu, a także, dyskutowali z Kierownictwem projektu (przedstawicielami  
trzech partner—w projektu - ZRP,REFA,TRANSFER) na temat możliwości i sposob—w realizacji projektu 
w obszarze działania poszczeg—lnych izb.      
Aktywna jest już strona internetowa projektu:www.3xsrodowisko.pl

KRIO będzie sukcesywnie informowała o postępach w realizacji projektu, poprzez informacje przekazywane 
za pośrednictwem Cech—w Optycznych, w mediach optycznych, a także na własnej stronie internetowej 
www.krio.org.pl

Informacja własna: KRIO 
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STANDARDOWA SOCZEWKA PROGRESYWNA SOCZEWKA VARILUX E-SERIES
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Nowe soczewki Varilux E Series zosta y zaprojektowane przy u yciu prze omowych technologii, które 
zrewolucjonizowa y rynek soczewek progresywnych. Znacz co zmniejszaj  efekt p ywania obrazu, dzi ki 

czemu proces adaptacji jest szybszy a jako  widzenia znacznie ulepszona.

OFERUJ C SWOIM KLIENTOM SOCZEWKI VARILUX E SERIES GWARANTUJESZ IM ATWE WIDZENIE, 
DZI KI ZAAWANSOWANEJ TECHNOLOGII.

 NOWE SOCZEWKI VARILUX E SERIES. ATWE WIDZENIE DLA LEPSZEGO ZYCIA.
.

NOWO
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Prostaf s.j. ul. Jasielska 7a, Poznań                             www.bergman.pl



Majestatyczne świątynie, egzotyczna przyro-
da, wielowiekowa tradycja łącząca się z nowo-
czesnością - firma Hoya Lens Poland zaprosiła 
swoich klientów, zwycięzców promocji „Skarby 
Orientu”, w podróż do bajecznej Tajlandii. Wy-
bór tego niezwykłego miejsca nie był przypad-
kowy - w mieście Ayutthaya Hoya posiada naj-
większą fabrykę soczewek oftalmicznych. 
Program kilkudniowego wyjazdu był bardzo na-
pięty i obfitował w wiele atrakcji. Jako pierw-
szy przywitał gości Bangkok – tętniąca życiem 
metropolia, w której wśród nowoczesnych dra-
paczy chmur odnaleźć można drewniane domki 
pamiętające XIX wiek. Koloryt miasta był do-

skonale widoczny podczas rejsu po kanałach, 
których gęsta sieć pokrywa cały Bangkok, czy-
niąc zeń „Wenecję Wschodu”. Po długiej podró-
ży samolotem i pierwszych wrażeniach na miej-
scu, tradycyjny tajski masaż pozwolił gościom 
zrelaksować się, zregenerować siły oraz wczuć 
się w klimat otaczającej egzotyki. Na kolację 
uczestnicy wyprawy udali się do tradycyjnej 
tajskiej restauracji Royal Dragon Restaurant, 
która jest największą otwartą restauracją na 
świecie. 
Następnego dnia czekały kolejne niezapomnia-
ne atrakcje – z tłocznego Bangkoku goście 
firmy Hoya zostali zabrani na farmę palm ko-
kosowych oraz plantacje storczyków, których 
niezwykłe barwy zapierały dech w piersiach. 
Po degustacji palmowego cukru czekał na 
turystów słynny „pływający targ”, gdzie cały 
handel odbywa się na łodziach. Zarówno kup-
cy jak i kupujący przebywają przez cały czas 
na wodzie, dokonując wymiany miejscowych 
dóbr, z gotowymi specjałami rodzimej kuchni 
włącznie. 
Wszystkie te miejsca położone są na drodze 
do Kanchanaburi – miasta, w którym znajdu-
je się słynny most na rzece Kwai, rozsławiony 
ekranizacją książki Pierre’a Boulle’a. Poza spa-

„Skarby Orientu”
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Opracowanie: INTEROPTYKA
na podst. mat. pras. HOYA LENS POLAND

cerem po historycznym moście i obiedzie w re-
stauracji na rzece, na turystów czekała jeszcze 
jedna atrakcja. Podróż na słoniach okazała się 
prawdziwym wyzwaniem, zwłaszcza gdy trafiło 
się na osobnika o nieposkromionym tempera-
mencie! Przejażdżka na tych wspaniałych zwie-
rzętach to przygoda, której nie zapomina się do 
końca życia. 
„Prawo jazdy na słonia” zostało zdobyte, a go-
ście płynąc przez tropikalną dżunglę dotarli do -  
uznanego przez wielu uczestników wyprawy za 
najbardziej magiczne miejsce - hotelu na rze-
ce Kwai. Hotel ten w całości wykonany został          
z drewna teakowego i bambusa, oświetlany wy-
łącznie lampami naftowymi, posiada pływające 
lobby i jest jednym z najchętniej odwiedzanych 
miejsc w tym regionie. Nic w tym miejscu nie 
zakłóca kontaktu z naturą. Niezwykłym prze-
życiem była kolacja w towarzystwie przedsta-
wicieli plemienia Mon, które do dziś kultywuje 
swoje prastare tradycje.
Następnego dnia, po spływie tratwami, uczest-
nicy udali się w podroż do dawnej stolicy Sy-
jamu – majestatycznej Ayutthayi – obecnie 
wysoko rozwiniętego ekonomicznie regionu,                   
w którym fabryki otworzyły największe na świe-
cie koncerny – w tym korporacja Hoya. Po klę-

sce jaką było zniszczenie laboratorium podczas 
powodzi w 2011 roku nie został nawet ślad. Go-
ście firmy mieli okazję poznać proces produkcji 
najbardziej zaawansowanych technologicznie 
soczewek okularowych. Było to niesamowite 
przeżycie także dla uczestniczących w podró-
ży pracowników firmy Hoya w Polsce. Mieli oni 
okazję poznać kolegów z drugiego końca świa-
ta, z którymi na co dzień wymieniają wyłącznie 
wiadomości e-mail.
Tajlandia to kraj kontrastów, przepięknych 
buddyjskich świątyń oraz nowoczesnych cen-
trów badań i produkcji. W okolicach Ayutthayi 
znajduje się wiele starych, monumentalnych 
budowli, w których czas zatrzymał się przed 
wiekami.
Niestety czas nie zatrzymał się dla naszych po-
dróżnych i wizyta w kraju Tajów dobiegła koń-
ca. Na zakończenie firma Hoya zaprosiła swoich 
gości do teatru na wodzie, którego proscenium, 
jako najwyższe na świecie, umieszczone zostało 
w Księdze Rekordów Guinessa. Do teatru gości 
przywiozły trójkołowe ryksze zwane tuk-tuka-
mi. Były to ostatnie z atrakcji podczas tej wspa-
niałej przygody. Miejmy nadzieję, że niebawem 
rozpocznie się następna…

Firma Hoya Lens Po-
land zaprosiła swoich 
klientów, zwycięzców 
promocji „Skarby 
Orientu”, w podróż do 
bajecznej Tajlandii.

34 2014/2  



Fo
t.

 H
O

YA

Opracowanie: INTEROPTYKA
na podst. mat. pras. HOYA LENS POLAND

cerem po historycznym moście i obiedzie w re-
stauracji na rzece, na turystów czekała jeszcze 
jedna atrakcja. Podróż na słoniach okazała się 
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swoje prastare tradycje.
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jamu – majestatycznej Ayutthayi – obecnie 
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w którym fabryki otworzyły największe na świe-
cie koncerny – w tym korporacja Hoya. Po klę-
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ży pracowników firmy Hoya w Polsce. Mieli oni 
okazję poznać kolegów z drugiego końca świa-
ta, z którymi na co dzień wymieniają wyłącznie 
wiadomości e-mail.
Tajlandia to kraj kontrastów, przepięknych 
buddyjskich świątyń oraz nowoczesnych cen-
trów badań i produkcji. W okolicach Ayutthayi 
znajduje się wiele starych, monumentalnych 
budowli, w których czas zatrzymał się przed 
wiekami.
Niestety czas nie zatrzymał się dla naszych po-
dróżnych i wizyta w kraju Tajów dobiegła koń-
ca. Na zakończenie firma Hoya zaprosiła swoich 
gości do teatru na wodzie, którego proscenium, 
jako najwyższe na świecie, umieszczone zostało 
w Księdze Rekordów Guinessa. Do teatru gości 
przywiozły trójkołowe ryksze zwane tuk-tuka-
mi. Były to ostatnie z atrakcji podczas tej wspa-
niałej przygody. Miejmy nadzieję, że niebawem 
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AKR 400

MR BLUE

REFRALINE 2

MR ORANGE

REGION POŁUDNIOWO - WSCHODNI:  ALBERT NIECHCIAŁ +48 505 197 226
REGION POŁUDNIOWO - ZACHODNI: KRZYSZTOF TYLKA  +48 505 197 228
REGION PÓŁNOCNO - WSCHODNI: PAWEŁ WROCŁAWSKI +48 505 197 224

ESSILOR POLONIA SP. Z O.O., UL. ANNOPOL 3, 03 - 236 WARSZAWA.

ZAPYTAJ PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO 
O WYJĄTKOWĄ OFERTĘ NA MR. ORANGE
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WARSZAWA dniach 15-16 marca br. rozpoczęły się zajęcia na kursie refrakcji II 
stopnia, który zakończy się w dniu 13 kwietnia. Zapraszamy Państwa również na 
kurs refrakcji III stopnia, którego kolejna edycja planowana jest w miesiącach 
maj, czerwiec oraz kurs refrakcji I stopnia, który rozpoczniemy, po raz kolejny             
w październiku. Zapisy na kursy przyjmuje Biuro Cechu.

Zarząd Cechu Optyków w Warszawie zaprasza młodych, niezrzeszonych optyków, także osoby 
nieprowadzące własnej działalności gospodarczej do wstąpienia do naszej organizacji. Chcemy 
w ten sposób zintegrować środowisko optyczne, rozwijać się i zapewnić kontynuację działań            
w przyszłości. Deklarujemy pełną otwartość na wszelkiego rodzaju pomysły i innowacje dotyczą-
ce funkcjonowania naszej organizacji.

Zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie tej informacji młodym optykom, dzieciom pra-
cującym w zawodzie, współpracownikom, znajomym. Wszystkie te przedsięwzięcia wynikają                
z troski obecnego Zarządu o przyszłość naszej organizacji i służą aktywizacji w tym zakresie osób 
młodych, zachęceniu ich do wstąpienia do Cechu oraz działania w jego organach. Planujemy 
stworzenie grupy  nowych członków, młodych optyków działającej na trochę innych zasadach,      
z uwzględnieniem niższej składki miesięcznej w przypadku, gdy członkiem Cechu będzie osoba 
młoda, której rodzic jest już obecnie naszym członkiem. Wszelkich informacji w tej sprawie 
udziela Biuro Cechu. Zapraszamy!

Biuro Cechu, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00, 
tel./ fax 22 635 78 67, e-mail: cech.optyk@interia.pl

Informacja własna Cechu Optyków 
w Warszawie

PROGRAM KURSU REFRAKCJI  
III stopnia

1. Metody badania refrakcji i zasady optycznej ko-
rekcji wzroku:

    - metody subiektywne /podmiotowe/,
    - metody obiektywne /przedmiotowe/.

2. Metody badania i korekcji zaburzeń widzenia 
obuocznego:

    - usprawnienie akomodacji i konwergencji.

3. Badanie i korekcja do bliży.

4. Wyposażenie gabinetu optometrycznego:
    - omówienie testów /m.in. w rzutniku/.

5. Badanie refrakcji i korekcja osób słabowidzą-
    cych:
    - pomoce wzrokowe.

6. Optyk a choroby oczu, współpraca pomiędzy op-
    tykiem a okulistą.

7. Korekcja przy pomocy soczewek kontaktowych:
  - soczewki miękkie,
  - soczewki twarde,
  - soczewki diagnostyczne.
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JZO, jako wiodący producent na rynku, którego 
misją jest edukacja użytkowników w zakresie 
profilaktyki i właściwej korekcji wzroku, zdecy-
dował się na przeprowadzenie ogólnopolskiej 
kampanii pod hasłem „Zobacz to z JZO”. Jej 
nadrzędnym celem jest rozpropagowanie wiedzy 
na temat prezbiopii oraz najnowszych metod jej 
korekcji soczewkami progresywnymi (do tej pory 
żaden z producentów nie podjął się promowania 
soczewek progresywnych na tak dużą skalę). 
Asumpt do działania dał fakt, że prezbiopia jest 
problemem społecznym i dotyczy milionów Pola-
ków. Osoby z prezbiopią są aktywne zawodowo   
i chcą mieć zagwarantowane komfortowe widze-
nie w każdej sytuacji. Oczekują nowoczesnych 
okularów, które im to zapewnią. Jednocześnie 
poziom ich wiedzy o dostępnych rozwiązaniach 
w zakresie korekcji nadal jest niski. Niewielka 
jest też świadomość korzyści, jakie zapewniają 
soczewki progresywne. Prezbiopia, to problem 
wymagający dobrej i skutecznej korekcji także 
ze względów bezpieczeństwa. Coraz więcej osób, 
których ona dotyka, to kierujący pojazdami, a od 
jakości ich widzenia zależy w dużej mierze bez-
pieczeństwo na drodze. 
Filarem kampanii „Zobacz to z JZO” są spoty re-
klamowe, prezentujące w ciekawy sposób, czym 
jest prezbiopia i jaka jest jej najlepsza korek-
cja. Są one emitowane w najpopularniejszych 
stacjach telewizyjnych. Reklama zaprasza jed-

nocześnie widzów do indywidualnych zakładów 
optycznych, gdzie będą mogli zdobyć dodatkową 
wiedzę i fachową pomoc w doborze okularów 
progresywnych. Treści edukacyjne są też za-
mieszczone w internecie, a główną rolę w tym 
medium odgrywa strona internetowa dedykowa-
na kampanii www.zobacztozjzo.com.pl Od-
wiedzający ją, mogą znaleźć między innymi op-
tyków w swojej okolicy przez lokalizator salonów 
optycznych. Natomiast profesjonaliści  znajdą tu 
informacje o działaniach adresowanych do nich.
Kampanię otworzył 1 marca „Dzień dla wzro-
ku” w TVP 2, w którym rozmawiano o prezbiopii          
i sposobach jej korekcji. Wśród rozmówców byli: 
Mirosław Nowak prezes JZO, Monika Krygier kie-
rownik marketingu JZO, prof. dr hab. Marta Mi-
siuk - Hojło, specjalista chorób oczu oraz aktor 
Jacek Borkowski. Zwracali oni uwagę na to, jakie 
są pierwsze objawy prezbiopii, zachęcali do ba-
dań wzroku i skorzystania z konsultacji specjali-
stów przy doborze korekcji. Prezes JZO Mirosław 
Nowak podkreślał, że propagowanie wiedzy na 
temat korekcji prezbiopii jest potrzebą społecz-
ną. Zwracał  uwagę, na to jak ważne są badania 

Kampania

„Zobacz to 
z JZO”

Fot. JZO

Kampania „Zobacz to 
z JZO” ma do spełnie-
nia ważny cel społecz-
ny - zwrócenie uwagi 
na prezbiopię, jako 
problem wymagają-
cy dobrej jakościowo       
i skutecznej korekcji.  

wzroku. Mówił także, że widząc wagę problemu 
- JZO od lat propaguje ideę dobrego widzenia, 
prowadząc np. działania adresowane do dzie-
ci w ramach programu profilaktyki i korekcji 
wzroku „Ratujmy wzrok dzieciom”. 
Monika Krygier, zachęcała do konsultacji                
u specjalistów (optyków, optometrystów), 
wskazując, że dzięki temu wiele osób może 
mieć właściwie dobrane okulary progresywne, 
a to poprawi jakość ich życia. Odpowiednia ko-
rekcja zagwarantuje im bowiem komfortowe 
widzenie na wszystkie odległości. 

Tego samego dnia w holu Telewizji Polskiej 
przy ulicy Woronicza 17 zorganizowano „Stre-
fę dobrego wzroku”, gdzie od godz. 8 do 12, 
każdy mógł wykonać bezpłatne przesiewowe 
badania wzroku. Zapraszano na nie podczas 
trwania programu. Na konsultację zgłosiło się 
bardzo wielu chętnych. Eksperci JZO, badając 
osoby, mówili czym jest prezbiopia i jak sobie             
z nią radzić. Wskazywali również najlepsze me-
tody jej korekcji. 
Kampania „Zobacz to z JZO” ma do spełnie-
nia ważny cel społeczny - zwrócenie uwagi na 
prezbiopię, jako problem wymagający dobrej 
jakościowo i skutecznej korekcji. Potwierdze-
niem, wyboru przez użytkownika wysokiej ja-
kości organicznych soczewek progresywnych 
JZO z powłokami antyrefleksyjnymi jest certy-
fikat autentyczności, wydawany przez optyka.

Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. JZO
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fikat autentyczności, wydawany przez optyka.

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

od lewej Mirosław Nowak, prezes JZO, Monika 
Krygier, kierownik marketingu JZO, prof. dr hab. 
Marta Misiuk-Hojło, kierownik Kliniki Okulisty-
ki we Wrocławiu, Adam Stryj, specjalista ds. 
szkoleń JZO - w holu Telewizji Polskiej, podczas  
programu w TVP2 „Dzień dla Wzroku”

Piotr Janaś (z prawej) specjalista JZO w trakcie przesiewowych badań wzroku,
fot. JZO 

432014/2







Warszawa, kwiecień 2014 – Zakończył się cykl spot-
kań dla optyków zorganizowany przez Essilor przy współ-
pracy z firmami Menrad i Transitions. Wieczorne spotka-
nia, w których wzięło udział blisko 900 osób, odbyły się 
w bardzo ciekawych i nietypowych miejscach, w dziewię-
ciu miastach Polski (Szczecin, Poznań, Wrocław, Katowi-
ce, Kraków, Łódź, Warszawa, Lublin). W trakcie pełnego 
atrakcji wieczoru goście mogli poznać nowe rozwiązania 
optyczne Essilor i Transitions oraz nowe trendy w kolekcji 
opraw okularowych Menrad. Każdy wieczór uświetnił ko-
mediowy występ artystyczny.
Spotkanie w Warszawie, które odbyło się w Teatrze Ram-
pa, zostało poprowadzone przez Adama Mamoka, Dyrek-
tora Zarządzającego Essilor. Przedstawiciele Handlowi 
Essilor zaprezentowali nowości w portfolio produktów,                   
w tym m.in. nową gamę soczewek progresywnych Varilux 
E Series oraz powłokę Crizal Prevencia, która chroni przed 
szkodliwym promieniowaniem niebiesko-fioletowym. Go-
ście mogli również zapoznać się z ofertą instrumentów        
i urządzeń okulistycznych.
Mariola Graczyk reprezentująca Transitions Optical,            
w trakcie swojego wystąpienia przybliżyła rodzinę pro-
duktów Transitions, omawiając zastosowanie poszczegól-
nych rozwiązań do danego stylu życia. Zapraszała rów-
nież do odwiedzenia portalu www.mytransitions.pl, 
na którym można znaleźć dodatkowe materiały na temat 
produktów Transitions.
Firma Menrad, na czele z Piotrem Gawronem, Dyrektorem 
Zarządzającym, prezentowała swoją najnowszą kolekcję 
opraw okularowych: Davidoff, Jaguar, Joop!, Menrad, Su-
perdry, L’Wren Scott. Część prezentacyjną uświetnił pro-
fesjonalny pokaz mody młodych polskich projektantów. 
Modele prezentowali stylizacje z odpowiednio dopaso-
wanymi do danego stroju okularami z oprawami Menrad                    
i soczewkami Essilor. Celem było zwiększenie świadomo-
ści u optyków konieczności posiadania kilku par okularów 
na każdą okazję, dopasowanych do stylu życia i ubioru.
Wychodząc naprzeciw zachęcenia konsumentów do po-
siadania kilku par okularów, firma Essilor przygotowała 
specjalną ofertę na soczewki progresywne – „druga para 
gratis”. Idealnym uzupełnieniem tej oferty jest promocja 
firmy Menrad - „MeGo””, która daje możliwość zakupu 
drugiej pary oprawy po atrakcyjnej cenie. 
Spotkanie w Warszawie zakończyło przedstawienie „La-
tający cyrk Monty Pythona” - oryginalny, inteligentny               
i dowcipny spektakl kabaretowy wykonany przez aktorów 
Teatru Rampa.  

O firmie Essilor
Essilor International to światowy lider w dziedzinie pro-
jektowania, produkcji i personalizacji soczewek korekcyj-
nych. Firma jest obecna na pięciu kontynentach i oferuje 
pacjentom z krótkowzrocznością, nadwzrocznością, prez-
biopią i astygmatyzmem szeroką gamę uznanych socze-
wek okularowych Varilux®, Crizal®, Optifog®, Xperio®.

Zobacz Świat Wyraźniej
– podsumowanie spotkań Essilor, 
Menrad i Transitions

Informacja: ESSILOR 
fot. ESSILOR, INTEROPTYKA 46 2014/2  
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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



Jabłonowo, Al. Krakowska 83
05-552 Wólka Kosowska

tel./fax 22 756 15 31
www.binokl.pl

Producent opraw 
okularowych
frezowanych, wtryskowych i 
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MEDIOLAN, MIDO - Mię-
dzynarodowe Targi Optyki, 
Optometrii i Okulistyki, za-
mieniły pawilony wystawo-
we RhoFiera w Mediolanie 
we wrzący tygiel. Co więcej, 
okazały się być całkowitym 
sukcesem. 3 - dniowe wy-
darzenie odwiedziło ponad 
45 000 osób, w tym 25 000 
gości z zagranicy.

„Wszystkie niezbędne składniki sukcesu były na swoim miejscu, wyjaśnia pre-
zes targów MIDO, Cirillo Marcolini. - Na targach pojawiło się wielu debiutantów, 
powróciło też wielu kluczowych na rynku graczy. Można było wyczuć chęć roz-
szerzenia zakresów działalności, a marketingowy „buzz” był słyszalny jeszcze 
na długo przed rozpoczęciem targów.  Osiągnęliśmy cele, które sobie wyzna-
czyliśmy.”  

Targi MIDO 2014

Numer 1 na światowej arenie
targów optycznych

więcej wystaw-
ców, 5% więcej 
gości, więcej 
biznesu!
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„Poza kwestią statystyk i cyferek 
- cieszyliśmy się z entuzjastycznej 
atmosfery na stoiskach, cieszyli-
śmy się z tego, że handlowcy chcą 
robić interesy”, dodaje wiceprezes 
Giovanni Vitaloni. „Wynika to tak-
że z wstępnej analizy kwestiona-
riuszy, jakie wręczyliśmy wystaw-
com pod koniec imprezy - mamy 
nadzieję, że wskazuje to na nową 
pozytywną atmosferę jaka rozwija 
się w sektorze i wśród ludzi w nim 
pracujących.”

Targi miały bardzo dobry start       
w sobotę, a w niedzielę odnoto-
wano równie wysoką frekwencję - 
tego dnia optycy z centralnej i po-
łudniowej części Włoch skorzystali 
z „Pociągu do MIDO” - darmowej 
usługi transportowej stworzonej 
na potrzeby wystawy. Tendencja 
wzrostowa utrzymywała się do po-
niedziałku, dnia zamknięcia wysta-
wy, gdy handlowcy pozostali na jej 
terenie aż do zamknięcia, w celu 
zapoznania się z nowymi produk-
tami czy podpisania umów. 

Fotorelacja z MIDO 2014
fot. INTEROPTYKA
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Data przyszłorocznej 
edycji MIDO 

28.02-02.03.2015

Finalny wynik: +5,4% frekwencji. Jest to 
istotny wskaźnik, szczególnie jeśli wziąć pod 
uwagę ogólną sytuację ekonomiczną i stan 
rzeczy na innych wystawach w tym sekto-
rze.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z tegorocznej 
edycji MIDO 2014. Wszystko poszło dużo le-
piej niż się spodziewaliśmy”- podsumowuje 
prezes Marcolini. „Nie możemy się docze-
kać wizyty nowych gości na targach MIDO 
2015, zaplanowanych w terminie 28. lutego 
- 2 marca. Pracujemy już nad wydarzeniem, 
które nadal będzie kołem napędowym bizne-
su i świetną okazją ku temu, by umożliwić 
ludziom z branży optycznej i okulistycznej 
rozwijanie swoich siatek kontaktów.”

Targi MIDO 2014

 Opracowanie: INTEROPTYKA,
fot. INTEROPTYKA 
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Targi MIDO 2014

AM GROUP 
PLUS

P.H. OKO

PROSTAF
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P.H. SKOR-
PION

MASSADA

Fotorelacja z MIDO 2014
fot. INTEROPTYKA

VISION
&

FASHION
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Obok biżuterii, torebek, butów, produkty op-
tyczne, czy to okulary przeciwsłoneczne czy 
korekcyjne, stanowią centralny punkt do-
datków, które mają ogromny wpływ na styl. 
Okulary są już dawno na liście „must have”, 
spoczywając na nosach gwiazd każdej dzie-
dziny - muzyki, filmu, mody, sportu czy 
sztuki. Osoby te noszą je dumnie nawet na 
czerwonym dywanie (np. Marion Cotillard na 
ostatnim festiwalu Cannes). Sofia Coppola po-
stawiła okulary w centrum uwagi w trailerze 
swojego ostatniego filmu, „The Bling Ring”, 
gdzie odpowiadają osobowości aktorów: The 

Star (Gwiazda), The Right hand man (Prawa 
Ręka), The Wild card (Dzika Karta)... Okulary 
są elementem wzbudzającym zaufanie, bywa-
ją pretekstem do nawiązania kontaktu. Mogą 
też pomagać w budowaniu dystansu między 
osobą, która przez nie patrzy, a obiektem na 
który się patrzy.
Kształt i zawartość, waga i sens, etyka i este-
tyka, funkcjonalność i wzornictwo, pragmaty-
ka i piękno - te wszystkie wartości współist-
nieją w projektach okularów. Przyjrzyjmy się 
trendom, które powstały na skutek działania 
tych dychotomii.

Tekst: materiały prasowe 
MIDO 2014

Oto nadchodzące okularowe trendy! 9 nowych kon-
cepcji stylistycznych, podsumowujących najsilniej-
sze trendy 2014 r. Hasło reklamowe? Nie ma zasad, 
brawura i prostota, miękkie kształty i zdecydowany 
styl, dzikie akcenty i wyrafinowany wygląd, nowo-
czesne materiały i retro-inspiracje, skrajne nastroje, 
łagodne kolory i agresywne barwy.

TRENDY 
W OPTYCE 
OKULARO-
WEJ MIDO
2014

Ferragamo Buckle Collection
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POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI - Okulary ju-
tra: cybernetyczne materiały i odcienie
Inteligentne okulary w końcu w tym roku 
będą debiutować na rynku (Google Glass, 
Recon Jet, włoskie GlassUp, Nissan 3E, Meta 
Spaceglass i monokular Vuzix9). Soczewki te 
nie służą jedynie do poprawienia wzroku czy 
ochrony oczu. Pozwalają one spojrzeć nieco 
dalej, uzyskać dostęp do informacji w interne-
cie, robić zdjęcia czy nagrywać filmy. Wszyst-
ko to za pomocą poleceń głosowych lub do-
tykowych. Futuryzm jednak nie kończy się na 
funkcjach tych nowych produktów. Można go 
odnaleźć w coraz bardziej awangardowych 
materiałach testowanych w oprawkach. Nowe 
surowce sprawiają, że okulary są bardziej 
funkcjonalne, a soczewki wydajniejsze. Jest to 
ciągły progres, w którym liczą się nowe tech-
nologie i styl. To nie kształt jest tutaj istotny, 
a surowiec.

WYBÓR KOLORÓW I SPORO DOBREGO 
SMAKU - wyrafinowany styl Amerykań-
skich Uniwersytetów
„Preppy Style” stanowił hit pod koniec lat 70-
tych w USA. Tzw. styl dzieciaków z college’u. 
Studentów, którzy pomiędzy końcami roku 
akademickiego i zajęciami marzyli o tym, by 
zmienić świat, zachowując przy tym dosko-
nały styl. Sztruksowe spodnie, spódniczki                
z falbankami, tweedowe marynarki i blezery. 
Niedoceniane akcesoria - skórzane torby na 
ramię, biżuteria bon ton czy opaski na głowę. 
A co z okularami? Szykowne - jak wszystko 
inne. Idealny przykład okularów w stylu prep-
py? Te, które nosi Gregory Peck w filmie „Za-
bić Drozda”. Upraszczając, jest to elegancka 
odmiana stylu nerd, który ostatnio stał się tak 
popularny.

Złoty, srebrny, połyskujący
Pozostaw za sobą błyszczący ślad. Dyktuj 
ożywiony nastrój. Niczym nowoczesne Szehe-
rezady, dziewczyny dziś noszą zwracające na 
siebie uwagę, wykwintne okulary inspirowa-
ne dalekim Wschodem lub Afryką. Okulary te 
mają duże rozmiary, by chronić użytkowniczkę 
przed oślepiającym słońcem pustyni. Złoty po-

łysk, srebrne wibracje, ciepłe miedziane odbi-
cia i cenne detale (perły, kryształy Swarovski, 
luksusowe mozaiki), tworzą miraż bajkowych 
stylów. Wszystko podkreśla pragnienie uzy-
skania magicznego i agresywnego wyglądu 
- Królewna Śnieżka czy Zła Wiedźma?

VALENTINO 
model: CAMUGLAM 

V690SR
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Szylkret to ponadczasowy klasyk, ze swoim cętkowanym 
wyglądem jest modny do dziś. Nie ma co do tego żadnych 
wątpliwości. W tym sezonie wraca z nową werwą. Okulary       
w 2014 roku wykonane w odcieniu szylkretu będą odważ-
niejsze - styl jest vintage-owy, ale nie jest retro. Zobaczymy 
przyciągające wzrok akcenty i ambitne kształty (duże okręgi, 
ogromne motylki). Nerdowy styl jest idealny dla uzyskania 
nieco męskiego, ale jednak pożądanego wyglądu. Szylkre-
towe wzory mogą wnieść klasę do każdej kreacji: stonować 
elegancję tych wyrafinowanych i nadać osobowość tym mi-
nimalistycznym.

Szylkret - 
ponadcza-
sowy styl!

DWIE 
KROPLE
Lotnicze 
kształty 
dla pilotów 
myśliw-
ców!
Okulary aviator, wiecznie świeże, pasujące do 
każdego! Pierwszy raz ujrzały światło dzienne    
w latach 20-tych, nosili je gwiazdorzy filmowi 
tacy jak Clark Gable czy Robert Redford. Później 
odzyskały popularność w latach 70-tych, z po-
mocą gwiazd muzyki tamtego okresu, takich jak 
Jim Morrison czy Cher. Nie bez znaczenia były tu-
taj kultowe seriale telewizyjne takie jak „Chips” 
czy „Miami Vice”. W latach 80-tych okulary takie 
nosił Tom Cruise w „Top Gun”. Film był począt-
kiem pasma sukcesów nie tylko amerykańskiego 
aktora, ale i okularów aviator. Są produkowane 
ze stali czy nawet krzemu. Zawsze lekkie, z lekko przydymionymi soczewkami stanowią po-
nadczasowy wzór, szczególnie dla osób z wysokimi kościami policzkowymi i alternatywną, lecz 
szykowną osobowością.

FORMAL mod. ARD-03GMB   
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Lustereczko, 
powiedz prze-
cie, kto jest 
najpiękniejszy 
w świecie?

Rozważasz co wybrać, rozważasz nad sytuacją ekonomiczną, rozważasz nad 
przyszłością. W obecnych czasach „rozważać” to jeden z najczęściej używanych 
czasowników. Okulary to wiedzą. Lustrzanki powróciły! Spadek epoki fin-de-
siècle z ubiegłego milenium, przez wiele lat niepopularny na wybiegach i w mo-
dzie, oceniany jako kiczowaty. Obecnie - szczyt pożądania. Także z powodu mody 
- lustrzanki przecież błyszczą. Co z kształtami i kolorami? Mnóstwo do wyboru: od 
delikatnych do intensywnych kolorów, od kroplowych po okrągły kształt. Podob-
nie jak w przypadku stylu vintage, lustrzane soczewki są idealne, by wprowadzić 
do Twojej kreacji kontrast i nadać jej awangardowy wygląd.
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ZIELONE 
UDERZENIE,
kolor i styl 
życia

Nasze babcie mawiały, że ludzie ubierający się 
na zielono są nazbyt pewni siebie! Często sta-
re powiedzenia mijają się z prawdą. Miętowe, 
szafirowe, sorbetowe zielenie – odcienie można 
wymieniać i wymieniać. Świeżość, zmysłowość, 
bon ton. Uniwersalny kolor, który wygląda do-
brze u każdej kobiety, brunetki czy blondynki. 
Wyróżnij swoje piękno. Okulary ten kolor za-
adoptowały na nowo - ma on w sobie zdecy-
dowanie coś szykownego, w najszerszym tego 
słowa znaczeniu. Zielony to nie tylko kolor, to 
credo produkcji. Wynikiem jest szeroki zakres 
produkowanych w ekologiczny sposób oprawek, 
stworzonych z biodegradowalnych materiałów. 
Wszystko dlatego, że szczególną uwagę poświę-
camy dbaniu o środowisko.

OFIARA
KOLORU Wszystko 
tylko nie monoto-
nia: kolor uderza 
na nowo!
W dzisiejszych czasach nie chodzi o to, by 
ubierać się modnie. Chodzi o to, by ubierać 
się wyjątkowo i wyróżniać się z tłumu. To      
o to chodzi w wyzwaniu: nie podążać za tłu-
mem, stworzyć wygląd „bespoke” poprzez 
małe detale. Jak dostosują się okulary? Kolorem! Niebieski Indigo, jak niebo w ciągu dnia, jak 
głębia oceanu. Ponadczasowa elegancja. Róż - delikatna, żywa i prosta elegancja; szarość - dla 
kobiet o otwartych, zrównoważonych umysłach; biel nosząca w sobie nordyckie inspiracje, uwy-
datniona macicą perłową. Mamy też pełen zakres żywych kolorów pop i dużych rozmiarów - od 
jasnych, różowych, do głębokich, energetycznych, kuszących czerwieni z pasją, fioletów, żółci, 
pomarańczy, które wszystkie w magiczny sposób podkreślą Twoje oczy. Będą kontrastować lub 
pasować do Twojego ubrania.
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Czarny nastrój, czarny dym, czarny dym - 
złe prognozy? Skądże - czarny nie znaczy 
tu pechowy! Nie da się temu zaprzeczyć, 
czerń była, jest i będzie gwiazdą na wybie-
gach w 2014 roku. Solidne a jednocześnie 
zwiewne wzory. Czarne okulary, czy prze-
ciwsłoneczne czy korekcyjne, są doskona-
łe dla niezależnej kobiety, która ceni sobie 
elegancki wygląd. Każdy kształt, każdy 
rozmiar - maxi, mini, motylki, kwadratowe 
z ćwiekami i kryształkami - zmienia się ich 
charakter, od szyku lat 50-tych do rocko-
wego wyglądu. Okulary korekcyjne wy-
różniają się z tłumu, tak jakby stanowiły 
modny dodatek. W dzień i w nocy.

Czarny Kodeks 
- na zawsze 
czarne oprawki 
„ekstra L”

THEO 
mod. Bridge Nassau
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VALENTINO 
mod. KISS V6895

THEO 
Shadow 5

Opracowanie: INTEROPTYKA, 
na podst mat. pras. MIDO;
fot. ALLiSON, MARCHON,
MASSADA, THEO, AL e RO 
design
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Pracownia:

SZLIFIERNIA OPTYCZNA
Zapraszamy do współpracy optyków, którym zależy na najwyższej jakości
wykonania oferowanych szkieł.
Soczewki okularowe szlifujemy na precyzyjnych automatach z dbałością 
o szczegóły i z zachowaniem najwyższych standardów.

- szlifowanie i montaż do opraw pełnych, żyłkowych oraz patentów.
Z nami masz pewność, że wszystkie parametry optyczne będą zgadzały się
z zamówieniem, a okulary będą wykonane według obowiązujących norm.

Zmiana kształtu i polerowanie
 gratis!
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LUBLIN W dn. 05.04.2014 r. w nowoczesnym 
Centrum Konferencyjnym FOCUS odbyła się 
zapowiadana konferencja KONTAKTOLOGIA 
- BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA.
Wszystkie planowane tematy zostały zreali-
zowane zgodnie z wcześniej opublikowanym 
programem.
Jak można było się spodziewać szczególne za-
interesowanie słuchaczy wzbudził temat „Od-
powiedzialność prawna kontaktologa” oraz 
możliwość ubezpieczenia się od błędów. 
Ale trzeba też przyznać, że wszystkie wykłady 
odbywały się przy pełnym audytorium.
W konferencji uczestniczyło ponad 150 osób, 
głównie młodzież.
W kuluarach swoją ofertę prezentowały firmy: 
ALCON, BAUSCH + LOMB, JOHNSON & JOHN-
SON, MDT oraz PZU.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali 
stosowne certyfikaty.

Informacja własna 
fot. INTEROPTYKA/ 

W. Maciejewski

Kontaktologia - bezpieczeństwo 
stosowania. Konferencja PSSK
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{NEW!

w w w . o k u l a r y i a k c e s o r i a . p l

WYPRZEDAŻE ZNANYCH ŚWIATOWYCH PRODUCENTîW OPRAW KOREKCYJNYCH I OKULARîW PRZECIWSŁONECZNYCH

tel. 12 654 73 80        kom. 508 082 122       e-mail:  optotechnika@okularyiakcesoria.pl

                65 zł                             59 zł                               30 zł                             30 zł                               15 zł                             15 zł

              75 zł                              55 zł                                75 zł                   60 zł  nowa cena!!!                    25 zł                              75 zł

AKCESORIA I SPRZĘT OPTYCZNY W ATRAKCYJNYCH CENACH - PROMOCJE

              Pupilometry                           Rowkarki                       Podgrzewarki                      Ekspozytory do opraw okularowych             Duży wyb—r taboret—w

              Foroptery             Wzierniki           Kasety okulistyczne               Oprawy pr—bne              Dioptromierze        Walizki na oprawy         Stoliki elektryczne

                            
                           

                        

                Autorefraktometry                                                                                             Panel LCD Shin-Nippon 900P  22ÕÕ
z polaryzacją, testem Wortha, wszystkimi testami Snellena, Ishihary oraz 3D

      Dioptromierze                   Unity, stoliki                         Optotypy                       Pupilometry            Lampy szczelinowe                 Projektory

Wyposażenie gabinet—w okulistycznych i salon—w optycznych Ð SERWIS SPRZĘTU UŻYWANEGO

w w w . o p t o t e c h n i k a . p l            tel. 12 654 73 80    e-mail:  biuro@optotechnika.pl

{NEW!{NEW!
Autoryzowany Przedstawiciel

japońskiej firmy
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Uwaga! Spis marek dostępny na
www.interoptyka.pl
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ILE MASZ PAR BUTÓW?
1..? 2..? 3..? WIĘCEJ?

A CO Z TWOIMI OCZAMI? 
ILE MASZ PAR OKULARÓW?

KUP PARĘ SZKIEŁ PROGRESYWNYCH
FIRMY ESSILOR

I DRUGĄ PARĘ ODBIERZ ZA DARMO!*

Zapytaj o szczegóły przedstawiciela handlowego:
Dudek Tomasz  Tel. +48 505 197 223  Frąckowiak Izabela   Tel. +48 505 197 225
(Warszawa)     (Pomorze)
Kierys Rafał  Tel. +48 501 027 580  Kutyła Sylwia  Tel. +48 505 197 231
(Centrum)      (Wielkopolska)
Roszczuk Damian      Tel. +48 505 197 227  Sochaczewska Joanna   Tel. +48 503 094 490
(Południowy-Wschód)     (Północny-Wschód)
Wydrych Paweł  Tel. +48 512 237 151  Borycki Maciej  Tel. +48 505 197 220
(Śląsk)      (Południowy-Zachód)

*

www.zobaczswiatwyrazniej.pl 



Zadbaj o wygląd swoich klientów i zaproponuj im nową, modną lustrzaną powłokę Hoya Mirror, 

dostępną w trzech atrakcyjnych i przyciągających uwagę kolorach: srebrnym, złotym i niebieskim. 

Hoya Mirror to świetny wybór dla osób świadomych modowych trendów, które chcą podkreślić 

charakter oprawy i wyrazić swój styl. 

Powłokę można łączyć z dowolnymi barwieniami z grupy Spectrum Sphere o absorpcji 50, 75 

i 85%. Hoya Mirror oferowana jest w połączeniu z powłoką antyrefleksyjną Hi-Vision Aqua, 

nakładaną na wewnętrzną stronę soczewki.

styl
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