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FREE OF CHARGE

W trosce o Twoje oczy

Pozwól swoim klientom zobaczyć wszystko z soczewkami progresywnymi 
Hoyalux iD

Nie chodzi o to żeby coś zobaczyć, chodzi o to żeby zobaczyć wszystko. Trzecia generacja soczewek 

progresywnych Hoyalux iD firmy Hoya, kładzie szczególny nacisk na widzenie obuoczne, gwarantując 

tym samym jego bezprecedensową jakość i niezrównany komfort. Z soczewkami Hoyalux iD żaden 

szczegół nie pozostanie niezauważony. 

Znajdź ukryte na zdjęciu wszystkie zaskakujące szczegóły i sprawdź odpowiedzi na www.hoyaluxid.com

Zobacz 
wszystko



ARK  1s/1a/1

Pełnych ciepła, spokoju i radości 
     Świąt Bożego Narodzenia 
            oraz pomyślności i sukcesów 
                    w Nowym 2015 Roku

życzą pracownicy i Zarząd fi rmy
Poland Optical

*1 Funkcja dostępna w modelu ARK-1s
*2 Funkcja dostępna w modelach ARK-1s i ARK-1a

- dokładny pomiar refrakcji
- pomiar VA z badaniem olśnienia *1

- prosta ocena zmętnienia*2

- przyjazny dla pacjenta pomiar akomodacji*2

Więcej niż autorefraktometr
                               z keratometrią

 Funkcja dostępna w modelach ARK-1s i ARK-1a

- przyjazny dla pacjenta pomiar akomodacji*2*2*

Przedstawiciele handlowi: 
Cieszyn - Wiarosław Wajdzik, tel. 509 366 930

   Warszawa - Piotr Tabor, tel. 506 128 363





N A J L EP SZ E B RY T Y JSK I E S O C Z E W K I I  O PR AW Y O K U L A ROW E

LIGHT
ZNACZY
LEKKO

już od 208,95 zł

Dowiedz się więcej o produkcie.
www.jaikudo.pl

Maksymalnie spersonalizowane,
lifestylowe soczewki progresywne klasy Premium.

Wysoko zaawansowane technologie kalkulacji: DRT, LSA oraz EFA
zapewniają doskonały komfort widzenia.

Polecane dla osób oczekujących najwyższej jakości,
ale poszukujących produktów w korzystniejszej cenie.
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

AKT-POL ŁÓDŹ 61

ALBINEX SULEJÓWEK 39

AM Group Plus BYDGOSZCZ 17

BINOKL JABŁONOWO 37

CAMRO SOPOT 12

DEK-OPTICA WROCŁAW 14

DG-GROUP ZĄBKI 23,51

HAYNE POZNAŃ 15

HOYA LENS POLAND PIASECZNO  72

INPOL VISION SOSNOWIEC 41

JAI KUDO ROKIETNICA 4

KAMEX JÓZEFÓW 6

MADEX WROCŁAW 60

MAŻEX WARSZAWA 58

MEDICAL PARTNER POZNAŃ 31

OPMATIC WARSZAWA 21

OPTALEX WARSZAWA 59

OPTOPOL TECHNOLOGY ZAWIERCIE 19,25

OPTOTECH MEDICAL WIELICZKA 10

Lista firm / List of firms 
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

OPTOVIT KRAKÓW 27

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 58

ORATA WARSZAWA 6

OWP PASSAU 61

P.H. OKO WROCŁAW 28,29

POLAND OPTICAL CIESZYN 70,71

POLO OPOLE 60

PROSTAF POZNAŃ 1,5,11

PUCCINI WARSZAWA 14

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 48,49

RM SERVICE WARSZAWA 58

SEYKOPOL ŁOMIANKI 62

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 65

SZAJNA LABORATORIUM OPTYCZNE GDYNIA 34,35

SZLIFIERNIA BLOCH POZNAŃ 59

SZLIFIERNIA OPTIMA WROCŁAW 59

SZLIFIERNIA SIEDEMNASTKA WARSZAWA 62

TAR-POL NIEPOŁOMICE 50

VERMARI WARSZAWA 3

Список фирм / Firmenverzeichnis 
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made in GERMANY

Tester widzenia

Zgodny z

www.optotech.pl optotech@post.pl
lub  12 278 44 70,  12 278 26 71
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OPTI’ 15 

09-11.01.2015  MONACHIUM
www.opti.de

BRILLE & CO 

17-18.01.2015 DORTMUND
www.brille-und-co.com

GIEŁDA OPTYCZNA

14.02.2015 WARSZAWA
www.fundacjaszkole.fm.interia.pl

GIEŁDA OPTYCZNA

20.02.2015 SOSNOWIEC
www.fundacjaszkole.fm.interia.pl

MIDO 2015

28.02-02.03.2015 MEDIOLAN
www.mido.it

OPTA 2015

20-22.03.2015 BRNO
www.bvv.cz/opta

POZNAŃSKI SALON OPTYCZNY 

27-28.03.2015  POZNAŃ
www.mcro.pl

KRAKOWSKA WIOSNA 
OPTYCZNA

28.03.2015  KRAKÓW
www.mcokrakow.pl

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

iNtErESującA ofErtA? dowiEdz Się więcEj NA www.HAYNE.Pl
wszystkie ceny netto

Ponadczasowa klasyka 
w najlePszym wydaniu 

jakość • solidność • prostota
Nie ma salonu optycznego bez dużego wyboru opraw okularowych. By je efektownie i efektywnie prezento-
wać potrzeba odpowiednich wieszaków okularowych. Dlatego wprowadziliśmy do naszej oferty nowe wieszaki 
naścienne charakteryzujące się ponadczasową linią i trwałym wykonaniem. Dostępne w dwóch rozmiarach  
zamykanych na klucz, by chronić okulary przed upadkiem i kradzieżą.

Model na 16 par, wysokość 133 cm

cena: 189,00 PLN
Nr art. H644.16

Zamów 5 szt. - otrzymasz 10% rabatu: 

cena: 170,10 PLN / na 16 par
cena: 179,10 PLN / na 18 par

Zamów 10 szt. - otrzymasz 20% rabatu: 

cena: 151,20 PLN / na 16 par
cena: 159,10 PLN / na 18 par

Model na 18 par, wysokość 145 cm

cena: 199,00 PLN
Nr art. H644.18

PLN
PLN

%
%

wiESzAki NA okulArY HAYNE oriGiNAl



takie jak soczewki okularowe, soczewki kontaktowe, 
a także produkty medyczne, takie jak soczewki we-
wnątrzgałkowe (IOL), wykorzystywane w operacjach 
zaćmy, oraz systemy obrazowania endoskopowego. 
Dział Technologii Informacyjnych (Information Tech-
nology) odpowiada za produkty elektroniczne, takie 
jak maski i fotomaski do produkcji półprzewodników 
i paneli LCD, szklane dyski dla dysków twardych oraz 
produkty związane z fotografią, takie jak soczewki 
optyczne, elementy optyczne obiektywów i mikro-
soczewki do aparatów cyfrowych. Grupa HOYA obej-
muje ponad 100 oddziałów i filii, zatrudniając ponad 
35 000 osób na całym świecie. Więcej informacji na:
www.hoya.eu

News

Czwarta edycja Targów Optycznych OP-
TYKA 2014 w Poznaniu przyniosła firmie 
Hoya kolejne nagrody - Złote Medale MTP.  
Złoty Medal MTP to jedna z najbardziej 
prestiżowych i rozpoznawalnych nagród 
na polskim rynku, posiadająca ponad 30. 
letnią tradycję. Tym razem złoto zdobyły 
aż dwa produkty – najbardziej zindywidu-
alizowane soczewki progresywne Hoyalux 
iD MyStyle V+ oraz najnowsze soczewki 
światłoczułe Hoya Sensity. 
„To wielka radość dla nas gdy oferowa-
ne przez naszą firmę produkty zdoby-
wają uznanie nie tylko szacownego jury 
konkursu, ale przede wszystkim naszych 
klientów” mówi Paweł Lepczyński, Prezes 
Hoya Lens Poland. 
Targi OPTYKA są wspólnym przedsię-
wzięciem Krajowej Rzemieślniczej Izby 
Optycznej KRIO oraz Międzynarodowych 
Targów Poznańskich, których nieodłącz-
nym elementem są konferencje nauko-
we, podejmujące ważne tematy dla spe-
cjalistów z branży.  

O firmie HOYA
HOYA to japoński międzynarodowy kon-
cern, działający w obszarze medyczno-
technicznym, wiodący dostawca innowa-
cyjnych produktów i usług opartych na 
zaawansowanych technologiach optycz-
nych. HOYA skupia swoją działalność bi-
znesową w dwóch głównych segmentach: 
Dział Ochrony Zdrowia (Life Care), odpo-
wiada za produkty związane ze zdrowiem, 

Złote Medale MTP 
dla firmy HOYA
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News

Warszawa, 4 – 5 grudnia 2014 r. wielkie spotkanie niewidomych i niedowidzących 
XII EDYCJA REHA FOR THE BLIND IN POLAND, które odbyło się w Pałacu Kultury i Nauki 
pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.

„25 lat polskich przemian. Wielki techno-
logiczny skok niewidomych - od izolacji 
do integracji

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

„Od kilkunastu lat nasze spotkanie jest najwięk-
szym wydarzeniem tego typu w Europie, a od 
kilku bodaj największym na świecie! Warszawa 
jest zatem nie tylko w centrum Polski i Europy, 
ale na początku grudnia jest też dla naszego 
środowiska centrum świata. Spotykamy się, by 
zamanifestować wolę organizowania świata ot-
wartego dla niewidomych tak, by kwestia nie-
widzenia nie była problemem. Taką możliwość 
daje nowoczesna technologia rehabilitacyjna: 
medycyna, elektronika i informatyka. Jesteśmy 
dumni z tego, że osiągnęliśmy już tak wiele                                                              
i chcemy podzielić się naszą wiedzą z innymi.
REHA jest ogromnym przedsięwzięciem,           
w którym uczestniczą goście z całego świata. 
Gościliśmy już przedstawicieli takich krajów, 
jak: Japonia, Kazachstan, Armenia, Azerbej-
dżan, Gruzja, Izrael, Arabia Saudyjska, Oman, 
Kenia, Tunezja, Egipt, Malta, Turcja, USA, Ka-
nada, kraje Unii Europejskiej oraz wszystkich 
naszych sąsiadów”, mówią przedstawiciele 
Fundacji Szansa dla Niewidomych, która jest 
organizatorem wydarzenia.
REHA to od lat największe spotkanie środowi-
ska osób niewidomych, słabowidzących oraz 
ich bliskich. To niepowtarzalna okazja dla 
wszystkich, by poznać świat dotyku i dźwięku.
REHA to także możliwość zaprezentowania 
swoich osiągnięć, wynalazków, nowych metod 
rehabilitacyjnych, historii tej dziedziny itp. Każ-

dy z wystawców automatycznie bierze udział     
w Konkursie na Firmę XII edycji REHA. Zwy-
cięzca otrzymuje statuetkę IDOL.
Spotkanie jest wydarzeniem medialnym. Co 
roku gośćmi są dziennikarze stacji radiowych 
i telewizyjnych, gazet codziennych i wydaw-
nictw specjalistycznych. O Konferencji prze-
czytać można było w prasie ogólnopolskiej, na 
wielu portalach internetowych oraz usłyszeć   
w radiu.
Konferencja była transmitowana przez Internet 
i obejmowała zasięgiem nie tylko Polskę. Rela-
cjonowane były wygłaszane referaty, wystą-
pienia panelowe, wywiady z gośćmi i uczest-
nikami. Transmisja była realizowana w trzech 
językach: polskim, rosyjskim i angielskim.
W tym roku patronat nad wydarzeniem obję-
li również: Pełnomocnik Rządu ds. Osób Nie-
pełnosprawnych - Jarosław Duda, Marszałek 
Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik, 
Prezydent Miasta Stołeczenego Warszawy - 
Hanna Gronkiewicz - Waltz.

Konferencyjne rekordy:
- 52 wystawców z całego świata,
- 2600 uczestników,
- 22 kraje reprezentowane podczas Konferencji.

Więcej informacji w kolejnym numerze OKO 
oraz na http://www.szansadlaniewidomych.org

18 2014/6 



automat szlifierski

HPE-8000
 + Możliwość nadawania frezem wstępnego kształtu soczewki
 + Wizualizacja położenia fasety/rowka  przed szlifowaniem
 + Czytelny, graficzny interfejs z ekranem dotykowym
 + Menu w języku polskim
 + Możliwość szlifowania soczewek do opraw sportowych

centroskop 

HAB-8000
 + Możliwość skanowania opraw sportowych
 + Skan cyfrowy
 + Automatyczna detekcja położenia otworów/nacięć i ich średnic
 + Intuicyjne, graficzne menu z polskim językiem
 + Wbudowany dioptriomierz

zestaW klasY premium 
W przYstĘpneJ cenie

Bogdani Sp. z o.o. 42-400 Zawiercie, ul. Górnośląska 6
tel: 32 67 228 00, 32 64 666 27, e-mail: biuro@bogdani.pl
www.bogdani.pl

MANAGER PRODUKTU:
Jarosław Miś 609 350 003

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI:
Paweł Konieczny 502 196 127
Adam Świdlicki 502 196 129
Marcin Jóźwiak 502 196 138

Paweł Konieczny 502 196 127
Adam Świdlicki 502 196 129

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI:  
Krzysztof Borzym 510 045 602
Marcin Jóźwiak 502 196 138

MANAGER PRODUKTU:  Jarosław Miś 609 350 003Bogdani Sp. z o.o. 42-400 Zawiercie, ul. Górnośląska 6
tel: 32 67 228 00, 32 64 666 27 
e-mail: biuro@bogdani.pl
www.bogdani.pl

Vision your way

Przy zakupie kompletu urządzeń składającego się z automatu 
szlifierskiego HPE-8000 oraz centroskopu HAB-8000 

odkupujemy każdy automat *

za 20 000 zł brutto
* bezszablonowy



specjalistów zajmujących się badaniem oczu, 
bliska jest nam wizja Akademii w zakresie har-
monizowania i podwyższania standardów oraz 
praktyk w optometrii i optyce, w celu poprawy 
jakości widzenia oraz sprostania wymogom 
wzrokowym współczesnego społeczeństwa.”
Prezes EAOO, Paul Murphy, powiedział: „Aka-
demia ogromnie cieszy się z możliwości współ-
pracy z firmą HOYA podczas naszego dorocz-
nego spotkania w Budapeszcie w 2015 roku. 
Współpraca ta pomoże optometrystom i opty-
kom w Europie zapewnić jak najlepszą jakość 
obsługi okulistycznej dla naszych pacjentów. 
Z pomocą firmy HOYA będziemy w stanie za-
oferować szereg innowacyjnych warsztatów  
w HOYA Faculty, w ramach naszego rozbudo-
wanego programu konferencji. Konferencja 
EAOO stanowi wyjątkową okazję do podziele-
nia się sprawdzonymi metodami działania oraz 
jest jednym z najbardziej wpływowych i eks-
cytujących wydarzeń optycznych w Europie.”
Dodatkowe informacje na temat konferencji 
znajdują się na www.budapest2015.info

O EAOO
Europejska Akademia powstała w Lozan-
nie (Szwajcaria) w maju 2009 roku, podczas 
wiosennego spotkania Europejskiej Rady Op-
tometrii i Optyki (ECOO). Od czasu jej utwo-
rzenia Europejska Akademia zbudowała sieć 
specjalistów w dziedzinie ochrony wzroku      
w całej Europie. Jej celem jest harmonizacja 
oraz wspomaganie rozwoju standardów i prak-
tyk w optometrii i optyce, rozwój bazy wie-
dzy naukowej oraz wspieranie i promowanie 
nieustannego kształcenia dla optometrystów, 
optyków, naukowców oraz wszystkich osób 
zaangażowanych w działania na rzecz ochrony 
wzroku na terenie Europy.

News

Konferencja stanowi wspólne przedsięwzięcie 
z Europejską Radą Optometrii i Optyki (ECOO), 
w porozumieniu z Węgierskim Związkiem Pry-
watnych Optyków. Będzie to spotkanie kluczo-
wych członków społeczności optycznej z ponad 
30 krajów w całej Europie, w celu omówienia 
i przekazania najnowszych informacji z zakresu 
badań, edukacji i praktyki klinicznej, stanowiące 
platformę do wymiany wiedzy i informacji na te-
mat optometrii i okulistyki. 
W 2010 roku firma HOYA utworzyła Centrum 
Edukacyjno-Szkoleniowe HOYA Faculty w Buda-
peszcie, aby wspierać optyków, optometrystów  
i okulistów w codziennej praktyce, doskonalić 
ich umiejętności w dziedzinie refrakcji, posze-
rzać wiedzę o produktach i przekazywać infor-
macje o najnowszych osiągnięciach w dziedzi-
nie zaawansowanego badania wzroku, poprawy 
widzenia obuocznego, nowych technologii pro-
jektowania oraz szerokiego zakresu oferowa-
nych usług. Od 2010 roku Centrum HOYA Fa-
culty przyjęło ponad 3000 uczestników z całego 
świata.
Olga Prenat, optyk, optometrysta oraz Dziekan 
HOYA Faculty: „Firma HOYA jest bardzo dumna 
z pełnienia roli sponsora tytularnego tegorocz-
nej konferencji Europejskiej Akademii Opto-
metrii i Optyki w Budapeszcie. Ponieważ sami 
jesteśmy bardzo zaangażowani w edukację 

HOYA sponsorem tytu-
larnym dorocznej Konfe-
rencji EAOO
UITHOORN – 5 listopada 2014 r. Firma HOYA 
obejmie funkcję sponsora tytularnego podczas 
dorocznej konferencji Europejskiej Akademii 
Optometrii i Optyki (EAOO) w Budapeszcie     
w 2015 roku. HOYA będzie również sponsoro-
wać warsztaty z zakresu umiejętności klinicz-
nych podczas konferencji w Budapeszcie, która 
odbędzie się w dniach 14-17 maja 2015 r.
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jest zaprezentowanie jak powyższe parametry 
wpływają na wygląd w gotowych już okularach. 
Dzięki aplikacji w łatwy sposób można zade-
monstrować wpływ jaki mają konstrukcja oraz 
wysokość indeksu soczewek, na efekt powięk-
szenia lub pomniejszenia oczu. Różnica jest 
natychmiastowo widoczna i ułatwia podjęcie 
właściwej decyzji zakupowej, w konsekwencji 
zmniejszając ryzyko niezadowolenia klienta po 
otrzymaniu finalnego produktu i ewentualnej 
reklamacji. To doskonały argument aby zapro-
ponować klientom wybór soczewek z kategorii 
premium. Aplikacja kosztuje 120 euro i jest do-
stępna w AppStore. 

News

Firma HOYA rozszerzyła portfolio swoich 
aplikacji wspierających sprzedaż i obsłu-
gę klienta w salonach optycznych o kolej-
ny produkt: HVC Look.
HVC Look to aplikacja na iPada pozwalająca zo-
baczyć klientowi jak będzie wyglądać w wybra-
nych przez siebie okularach – nie tylko samej 
oprawie, ale także w uwzględniających jego ko-
rekcję soczewkach. 
Aby dokonać symulacji wystarczy zrobić zdjęcie 
klienta w nowej oprawie, bądź wybrać ją z do-
stępnego w aplikacji katalogu. Po wprowadze-
niu wartości korekcyjnych i wyborze materiału  
z jakiego mają być wykonane soczewki, możliwe 

HVC Look – nowy wy-
miar obsługi klienta
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News

Nowa kolekcja opraw 
VERMARI

Informacja: VERMARI

Firma VERMARI przebojem wdarła się na rynek 
opraw okularowych. Czerpiąc wiedzę z wielolet-
niego doświadczenia w produkcji okularów prze-
ciwsłonecznych oraz wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom klientów stworzona została niebanalna 
linia opraw korekcyjnych. Kolekcja styczniowa to 
zarówno klasyczne modele dla ceniących wygodę 
i ponadczasowość, jak i wyrafinowane i nowo-
czesne wzory dla lubiących niestandardowe styli-
zacje. Marka VERMARI w krótkim czasie odniosła 
znaczący sukces nie tylko na rodzimym rynku, 
lecz w znacznej części Europy. Zaraźliwa energia                                                                           
i pełne zaangażowanie całego zespołu gwarantu-
je ciągły rozwój kolekcji zgodny z potrzebami ryn-
ku i kanonami  najnowszych trendów mody. Ot-
wartość na nowe wyzwania, zachęcająca polityka 
cenowa, podążająca w zgodzie z zachowaniem 
surowych norm jakościowych UE potwierdzonych 
certyfikatem, przyciąga najbardziej wymagają-
cych klientów. Ciągły rozwój technologii produkcji 
opraw i profesjonalizm obsługi, gwarantuje stabil-
ność współpracy z produktami firmy VERMARI.
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NowoczesNa  
diagNostyka 
dla każdego

aUtoMatyczNy toNoMetR 

HNt-7000
•	 w	pełni	automatyczne	
pozycjonowanie	głowicy

•	 funkcja	kompensacji	wyniku	
o	grubość	rogówki

•	 wygodne	i	transparentne	
oprogramowanie

•	 automatycznie	regulowana	
siła	podmuchu	powietrza

aUtoMatyczNy 
ReFRaktokeRatoMetR 

HRk-8000a
•	 ultraprecyzyjny	pomiar	wad	
refrakcji	z	wykorzystaniem	
matrycy	Hartmanna-Shacka

•	 pomiar	keratometrii	peryferyjnej
•	 możliwość	wykonania	zdjęć	
przedniego	odcinka	oka

Bogdani	Sp.	z	o.o.	
42-400	Zawiercie,	ul.	Górnośląska	6
tel:	32	67	228	00,	32	64	666	27
e-mail:	biuro@bogdani.pl
www.bogdani.pl

PRZEDSTAWICIELE	HANDLOWI:
Paweł	Konieczny	 502	196	127
Adam	Świdlicki	 502	196	129
Marcin	Jóźwiak	 502	196	138

  4 lata gwarancji

Paweł Konieczny 502 196 127
Adam Świdlicki 502 196 129

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI:  
Krzysztof Borzym 510 045 602
Marcin Jóźwiak 502 196 138

MANAGER PRODUKTU:  Jarosław Miś 609 350 003Bogdani Sp. z o.o. 42-400 Zawiercie, ul. Górnośląska 6
tel: 32 67 228 00, 32 64 666 27 
e-mail: biuro@bogdani.pl
www.bogdani.pl

Vision your way

Przy	zakupie	kompletu	urządzeń	
HNT	7000	+	HRK	8000A	

Unit okUlistyczny 
włoskiej	firmy	Frastema

GRAtis!
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News

Woody i Twój Optyk 
pomagają

Informacja: Woody Polska,
fot. arch. Woody Polska 

ŁÓDŹ W dniu 21.11.2014 r. przy okazji ju-
bileuszu 80-lecia Szkoły dla Niewidomych 
i Słabowidzących w Łodzi, firma Woody 
Polska przekazała pierwszą turę okularów 
dla najbardziej potrzebujących wychowan-
ków ośrodka. Dzieci spotkały się wcześniej                                               
z przedstawicielami firmy Woody, dzięki cze-
mu każdy miał możliwość wyboru wymarzo-
nej dla siebie oprawki. Nad ich odpowiednim 
doborem czuwała właścicielka salonu Twój 
Optyk Pani Beata Bagińska-Rubciak, która 
ze swojej strony ofiarowała dzieciom so-
czewki do okularów. Podczas uroczystości                                  
w szkole gościli również przedstawiciele 
m.in. Ministerstwa Edukacji, Wiceprezydent 
Łodzi Krzysztof Piątkowski, Wojewoda Łódzki 

Jolanta Chełmińska. Wrażenia z całego spotka-
nia w piękny sposób zrelacjonowała właścicielka 
firmy Woody Polska Pani Beata Madej, mówiąc, 
że ilość radości w oczach niedowidzących dzieci                 
z powodu nowych, kolorowych okularów była naj-
wspanialszą formą podziękowania. To jest dopie-
ro początek. Ilość wychowanków, którym zostały 
przekazane nowe okulary jest kroplą w morzu 
wszystkich potrzeb. Obie Panie mówią wprost, 
że z ogromną przyjemnością sprostają wszyst-
kim i kolejna grupa dzieci dostanie okulary już                
w grudniu na mikołajki, następnie na Święta Bo-
żego Narodzenia i z pewnością na początku No-
wego Roku. Wszystkim, biorącym udział w akcji 
marzy się, aby dawać przykład innym przedsię-
biorcom, ponieważ nawet najmniejsza pomoc jest 
ratunkiem dla najbardziej potrzebujących. 

Najważniejszym jest, aby 
nigdy nie być tak zajętym 
swoimi sprawami, żeby 
nie reagować na potrzeby 
innych ze współczuciem         
i życzliwością.
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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



WARSZAWA Informujemy, że Zarząd Cechu podjął decyzję o zmianie terminu organizacji Jubi-
leuszu XX-lecia Cechu Optyków w Warszawie, ostateczna data obchodów to 18 kwietnia 2015 r. 
(poprzedni termin 1-3.05.14 r.).
Serdecznie zapraszamy optyków, firmy i wszystkich sympatyków do świętowania z nami Jubi-
leuszu XX-lecia istnienia Cechu Optyków w Warszawie, w dniu 18 kwietnia 2015 r. Zaczynamy 
od zwiedzania z przewodnikiem Muzeum Powstania Warszawskiego, jednego z najciekawszych 
obiektów muzealnych stolicy. Kolejny punkt obchodów to uroczysta Msza Św. w Kościele św. 
Aleksandra, znajdującym się na placu Trzech Krzyży w Warszawie. Następnie o godzinie 20-tej 
zapraszamy Państwa, do sali bankietowej, na dziesiątym piętrze hotelu MERCURE WARSZAWA 
GRAND, przy ul. Kruczej 28, tam odbędzie się część oficjalna Jubileuszu oraz uroczysta kolacja 
połączona z zabawą taneczną. Jak zwykle nie zabraknie też występów artystów. Będzie nam 
niezmiernie miło gościć Państwa na tej uroczystości. Gorąco zapraszamy! 

Kursy w Cechu Optyków w Warszawie
Informujemy, że w dniach 29-30 listopada rozpoczęła się kolejna edycja kursu refrakcji I stop-
nia. W pierwszym kwartale 2015 r. planowane jest rozpoczęcie kursu refrakcji II stopnia.
Obecnie przygotowujemy się także do przeprowadzenia po raz pierwszy kursu refrakcji IV stop-
nia, przyjmujemy zgłoszenia chętnych, planujemy rozpoczęcie zajęć po nowym roku. Program 
kursu obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu refrakcji, które najczęściej stwarzają problemy 
w procesie doboru właściwej korekcji okularowej. Kurs IV stopnia przeznaczony jest dla osób, 
zajmujących się pomiarami układu wzrokowego. Szkolenie to skierowane jest do optyków, 
którzy ukończyli kursy refrakcji I, II i III stopnia organizowane przez nasz Cech lub inne cechy 
zrzeszone w KRIO, osób które ukończyły kurs prowadzony przez profesora Bolesława Kędzię 
oraz absolwentów uczelni o profilu optyka okularowa. Kurs refrakcji IV stopnia prowadzony 
przez dr n. med. Andrzeja Styszyńskiego obejmuje 24 godziny zajęć prowadzonych w ramach 
dwóch weekendów, w siedzibie KRIO przy ul. Przy Agorze 28. Poniżej program kursu.
Zgłoszenia na kursy przyjmuje  telefonicznie lub pocztą elektroniczną Biuro Cechu - tel. 22 635 
78 67, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00 e-mail: cech.optyk@interia.pl Pełna 
informacja wraz z programami kursów dostępna jest również na stronie internetowej Cechu 
- www.cechoptykwar.pl Zawiadamiamy, że od połowy grudnia będzie działała nowa strona 
Cechu, pod zmienionym adresem www.cechoptyk.waw.pl jeszcze w formie testowej, a od 
stycznia już tylko pod nowym adresem.

Trudności w ustalaniu korekcji 
okularowej 
1. Heteroforie - badanie i spo- 
    soby korekcji.
2. Zez - badanie i sposoby korekcji.
3. Refrakcyjne przyczyny trud-

ności w ustalaniu 

korekcji okularowej:
  - różnowzroczność,
  - wysoki astygmatyzm,
  - zaburzenia akomodacji.

Jubileusz Cechu Optyków 
w Warszawie

Informacja własna Cechu Optyków 
w Warszawie
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Pierwszego dnia w piątek autokar zabrał uczest-
ników z Krakowa do Hotelu Magnat usytuowa-
nego w miejscowości Jacentów. Po zakwatero-
waniu oraz posiłku autokar zabrał Optyków do 
Krzemionek, czyli rezerwatu archeologicznego 
chroniącego zespół neolitycznych kopalni krze-
mienia pasiastego, położonych pomiędzy wsia-
mi Sudół i Magonie w powiecie ostrowieckim.  
Trasa turystyczna w Krzemionkach liczy ok. 1,5 
km długości i prezentuje oryginalne wyrobiska 
neolitycznych kopalń, hałdy górnicze oraz za-
głębienia poszybowe składające się na wyjąt-
kowy krajobraz przemysłowy sprzed 5000 lat. 
Najciekawszą częścią trasy jest jej fragment po-
prowadzony pod ziemią. 
Po bardzo wyczerpującej trasie podziemnej 
autokar zabrał wszystkich z powrotem do Ja-
centowa. Tam wieczorem czekała na Optyków 
biesiada. Wspólne grillowanie oraz tańce przy 
muzyce dla wielu trwały aż do świtu.

W sobotę rano tuż po śniadaniu na uczestni-
ków Święta Hieronima czekała pani przewodnik 
oraz dwa autokary, które zabrały wszystkich do 
pięknego Opatowa (w źródłach pisanych po raz 
pierwszy nazwa Opatowa pojawia się w 1189 
roku) gdzie w kolegiacie odbyła się Msza Święta 
za Optyków, ich rodzin oraz za zmarłych.            
Z Opatowa autokary zawiozły wszystkich do 
Sandomierza. W tym jakże pięknym mieście nie 
brakowało atrakcji do zwiedzania takich jak: 
katedra, rynek, trasa podziemna, kościół Św. 
Jakuba, bądź też wąwóz lessowy. Po południu 
uczestnicy przejechali do hotelu, gdzie odbyła 
się wystawa optyczna. Wiele firm po raz kolejny 
zaprezentowało swoje produkty, a odwiedzają-
cy chętnie podglądali nowości w branży optycz-
nej. Wieczorem na sali bankietowej odbyła się 
uroczysta kolacja podczas której tradycyjnie już 
miała miejsce licytacja przedmiotów dla domu 
dziecka, oraz wręczenie dyplomów. Podczas 

„ŚW. HIERONIM 2014” 
Święto Patrona Optyków Polskich

Wydarzenia

W terminie 
12-14.09.2014r. 
odbyły się 
kolejne obchody 
Święta Patro-
na Optyków 
Polskich – Św. 
HIERONIMA. 
W tym roku 
program był 
wyjątkowo uroz-
maicony, z dużą 
ilością atrakcji.
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bankietu Optycy mieli szansę wylicytować bar-
dzo wartościowe przedmioty, takie jak: oprawki 
okularowe, vouchery na soczewki progresywne, 
zwiedzanie laboratoriów w Warszawie, weeken-
dy w górach, koszulki reprezentacji Polski pod-
pisane przez wszystkich piłkarzy, obrazy oraz 
wiele różnych przedmiotów łącznie aż 40.
Bardzo zaskakującym momentem było wręcze-
nie Prezesowi Zarządu MCO Panu Marianowi 
Wójcikowi kryształu z grawerem: „dla Zarządu 
Małopolskiego Cechu Optyków za wkład w roz-
wój branży optycznej” z rąk Dyrektora Essilor 
Polonia Pana Adama Mamoka. Pragniemy bar-
dzo serdecznie podziękować firmie Essilor, za 
dostrzeżenie ogromu pracy jaką każdego roku 
wykonuje Małopolski Cech Optyków, aby bran-
ża optyczna działała jeszcze prężniej.
Po raz pierwszy w niedzielę po śniadaniu nie 
rozjeżdżano się do domów tylko zwiedzanie 
miało ciąg dalszy. Autokar zawiózł uczestników 
do Ćmielowa a tam zwiedzano pierwsze i jedy-
ne w Polsce Żywe Muzeum Porcelany. 
Obchody Święta Optyków Polskich zakończyły 
się w godzinach popołudniowych w Krakowie, 
kiedy wszyscy bezpiecznie dojechali autokarem 
pod „Dom Turysty”.

12-14.09.2014 r. 
Sandomierz, Krzemionki, 

Opatów, Ćmielów, 
Jacentów

Opracowanie na podst. 
mat. pras. MCO

Serdecznie dziękujemy za 
wspólne świętowanie w tak 
dużym gronie Optyków 
i serdecznie zapraszamy do 
wspólnego świętowania 
w Krakowie przyszłoroczne-
go Święta Hieronima 
w terminie 11 – 13 wrześ-
nia, które tym razem połą-
czone będzie z obchodami 
XX – lecia istnienia Mało-
polskiego Cechu Optyków.

Fotorelacja z obchodów Święta 
Hieronima, fot. Małopolski Cech 
Optyków
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NAZWA HANDLOWA ONYX CYPRYS AR PERFECT AR DIAMENT AR

OPTIPLAST 1.50
s 28,- 48,- 60,- 72,-

c 33,- 53,- 65,- 77,-

OPTIPLAST 1.53
s 69,- 89,- 101,- 113,-

c 79,- 99,- 111,- 123,-

OPTIPLAST 1.53 HD (ASF) s/c 81,- 101,- 113,- 125,-

OPTIPLAST 1.50 Bifo FT-28
s 28,- 48,- 60,- 72,-

c 32,- 52,- 64,- 76,-

VEO Master 1.50 s/c - - - 289,-

Nowy katalog SZAJNA.
Nowe, niższe ceny soczewek recepturowych.

SZAJNA Laboratorium Optyczne
tel.: 58 669 67 00, fax: 58 665 31 55, zamowienia@szajna.pl Wszystkie ceny netto.

Soczewki okularowe z Gdyni
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Soczewki fotochromowe:

ochrona wzroku 
przez cały rok.

20% + 2%* rabatu
na jednoogniskowe
Transitions VII oraz

Transitions XTRActive

*Dodatkowe 2% rabatu otrzymuje się za złożenie zamówienia przez SZAJNA Nawigator.

CYPRYS AR PERFECT AR DIAMENT AR

PRIMA 1.50 Transitions VII - 69,- -

OPTIPLAST 1.50 Transitions VII 85,- 94,- 104,-

OPTIPLAST 1.53 Transitions VII 119,- 128,- 137,-

OPTIPLAST 1.59 Transitions VII 142,- 151,- 161,-

OPTIPLAST 1.60 Transitions VII 167,- 176,- 187,-

OPTIPLAST 1.67 Transitions VII 205,- 215,- 225,-

OPTIPLAST 1.50 Transitions XTRActive 93,- 102,- 112,-

OPTIPLAST 1.60 Transitions XTRActive 167,- 176,- 187,-

W tabeli podano ceny netto (z rabatem 22%) soczewek o mocach sferycznych zaokrąglone do pełnych części złotego. 
Oferta promocyjna dotyczy także soczewek OPTIPLAST HD oraz OPTIPLAST Sport HD.

SZAJNA Laboratorium Optyczne
tel.: 58 669 67 00, fax: 58 665 31 55, zamowienia@szajna.pl

-2%
ZA ZAMÓWIENIA

PRZEZ SZAJNA

NAWIGATOR

Soczewki okularowe z Gdyni
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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
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trendy

ogłoszenia

nowości
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432014/6



Uroczystą mszą w kościele św. Anny w Niki-
szowcu, zabytkowej górniczej dzielnicy Katowic 
rozpoczęły się obchody jubileuszu.
Mszy towarzyszył chór Gospel Sound a delega-
cje regionalnych cechów i KRIO stawiły się ze 
sztandarami.
Po mszy licznie zgromadzeni optycy i ich goście 
zwiedzili pięknie rewitalizowane osiedle Niki-
szowiec oraz uczestniczyli w degustacji śląskich 
przysmaków.
Przejeżdżając na drugi koniec aglomeracji do 
Piekar Śląskich można było obejrzeć spory kawa-
łek współczesnego Śląska. Na miejscu w hotelu  
Luxury Rezydencja  odbyła się dalsza, oficjalna 
część uroczystości.
Starszy cechu pan Aleksander Filak przedstawił 
historyczny dorobek  śląskich optyków, zarówno 
przed powstaniem cechu, jak i w okresie dwu-
dziestolecia działania cechu. 

XX - lecie ŚLĄSKIEGO 
CECHU OPTYKÓW
KATOWICE - PIEKARY ŚLĄSKIE 25.10.2014 r.

 Fot. INTEROPTYKA
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Podczas uroczystości XX lecia Śląskiego Cechu 
Optyków odbyła się licytacja 3 koszulek z podpisa-
mi piłkarskiej reprezentacji Polski ufundowanych 
przez Firmę ESSILOR POLONIA Sp. z o.o., a także  
losowanie nagród w postaci bonów na zakup etui, 
ufundowanych przez firmę ALBINEX Sp.j. Kwota 
uzyskana licytacji koszulek oraz równowartości 
wylosowanych nagród wpłaconych przez zwycięz-
ców losowania, decyzją Zarządu Śląskiego Cechu 
Optyków została przekazana na rzecz akcji chary-
tatywnej Oczy Etiopii www.oczyetiopii.org

Zasłużeni działacze otrzymali wyróżnienia 
i odznaczenia a firmy wspomagające           
i sponsorzy dostali pamiątkowe upominki.
Ciekawym akcentem jubileuszu jest 
składanie życzeń przez delegacje bratnich,  
regionalnych cechów i wręczanie upomin-
ków, które mają zazwyczaj  specyficzny 
charakter.
Gratulacjom, życzeniom i wyrazom uzna-
nia nie było końca. A w programie były 
jeszcze występy artystyczne, licytacja na 
cele dobroczynne, dzielenie jubileuszowe-
go tortu i zabawa do białego rana.
Ze śląskimi optykami warto współpraco-
wać, świętować i... bawić się!

Obszerna fotorelacja na
www.interoptyka.pl

Opracowanie: 
INTEROPTYKA 

 Fot. arch ŚCO

 Fot. arch ŚCO

 Fot. arch ŚCO

 Fot. INTEROPTYKA

 Fot. INTEROPTYKA



ŚLĄSKIEGO CECHU OPTYKÓW             

Odznaczenia
XX - lecie Śląskiego Cechu 
Optyków

ODZNACZENIA ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO

I. Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego:
1. Józef Kołder

II. Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego:
1. Bielawski Zdzisław
2. Frajer – Danisch Urszula
3. Kłos Eugeniusz
4. Strózik Sławomir

III. Honorowa Odznaka Rzemiosła Polskiego:
1. Gruszka Andrzej
2. Kucza Eugeniusz
3. Pest Marek

Honorowa Odznaka Rzemiosła Śląskiego:
1. Fijołek Maria
2. Groehlich Anna
3. Knaś Alina
4. Krawczyk Sebastian
5. Kuśka Stanisław
6. Siejka – Domański Witold
7. Siewierska Joanna
8. Wajdzik Łukasz

Honorowa Odznaka Rzemiosła Śląskiego:
1. Mirosław Nowak – Prezes Firmy ESSILOR POLONIA 
    oraz JZO
2. Szymon Grygierczyk – Dyrektor Generalny HOYA LENS
3. Wacław Szwaczka - Prezes LIW LEWANT 

Odznaczenia Krajowej Rzemieślniczej Izby 
Optycznej „Za zasługi dla Optyki Polskiej”

I. Srebrna Odznaka Krajowej Rzemieślniczej Izby 
Optycznej „Za zasługi dla Optyki Polskiej”

1. Kudera Sebastian

II. Brązowa Odznaka Krajowej Rzemieślniczej Izby 
Optycznej „Za zasługi dla Optyki Polskiej”:

1. Bieniek Zbigniew
2. Czarnecki Marcin
3. Filak Sławomir
4. Fuchs Gustaw
5. Kurzawska Teresa
6. Łazarowicz Jan
7. Łazarowicz Waldemar
8. Łazarowicz Włodzimierz
9. Nawrat Czesław
10. Rudziński Bolesław
11. Sawicka Anna
12. Tomalka Robert
13. Wągiel Jerzy
14. Winter Bogumiła
15. Wodniok Adam
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Jubileusz XX - lecia
ŚLĄSKIEGO CECHU OPTYKÓW             
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Targom towarzyszyła konferencja naukowa 
„O zawiłościach diagnostyki i korekcji ukła-
du wzrokowego”, podczas której naukowcy 
z polskich wyższych uczelni przedstawili 
siedem interesujących tematów. Konferencji 
towarzyszyła sesja plakatowa w głównych 
pawilonach wystawowych.
Wystawcy mieli do dyspozycji tzw. 
SPEAKER’S CORNER, gdzie mogli bardziej 
szczegółowo zaprezentować najnowsze 
światowe rozwiązania technologiczne, trendy 
mody okularowej a także techniki marketin-
gowe.

Podczas uroczystego bankietu, w którym 
wzięło udział ok. 700 osób z branży, wrę-
czone zostały złote medale MTP dla wyróż-
nionych produktów oraz Acanthus Aureus za 
najciekawsze stoiska.

Widzieć lepiej
Tym razem Targi stały się okazją do rozpo-
częcia realizacji projektu edukacyjnego KRIO, 
poświęconego poszerzeniu społecznej wiedzy 
o wszelkich aspektach „dobrego widzenia”. 
Przez dwa tygodnie poprzedzające wystawę 
Wielkopolska Telewizja Kablowa wyświetlała 
serię filmów edukacyjnych „O dobrym widze-
niu” w sumie 45 razy. Na zakończenie emisji 
w dniu rozpoczęcia Targów w studio  WTK  
przeprowadzony został wywiad  z prezesem 
KRIO Janem Witkowskim i wice-prezesem 
KRIO Markiem Jakubowiczem (wywiad 
dostępny na stronie www.krio.org.pl). 
Zaprezentowane filmy są istotnym elementem 
szerszego projektu KRIO zmierzającego do 
poszerzenia  wiedzy przeciętnego  człowieka 

TA
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Sukces po raz czwarty!
Targi OPTYKA 2014

W dn. 7-8 listopada 2014 r. w pawilonach Mię-
dzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się 
kolejne, czwarte targi optyczne OPTYKA 2014, 
Organizowane wspólnie przez Krajową Rze-
mieślniczą Izbę Optyczną i MTP co dwa lata. 
Na wystawie targowej zaprezentowało swoje 
oferty ponad 100 firm z kraju i zagranicy.
Oferta obejmowała wszelkie artykuły, przy-
rządy, maszyny, akcesoria i środki pomocnicze 
niezbędne w nowoczesnej pracowni optycznej 
włącznie z wzorcowym wyposażeniem Salonu 
i przykładowym stanowiskiem do sprawdzania 
refrakcji. W trakcie dwudniowej imprezy targi 
odwiedziło 2300 osób.

pawilony wystawowe Międzynarodowych 
Targów Poznańskich,
fot. INTEROPTYKA/W. Maciejewski
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na temat tego jak działa układ wzrokowy oraz  
co to są wady wzroku. Ma również informo-
wać o tym jakie są możliwości techniczne         
i technologiczne współczesnej optyki okularo-
wej,  pozwalające indywidualnie rozwiązywać 
kłopoty z widzeniem. Chcemy również uświa-
domić ludziom jakiego rodzaju specjaliści          
i w jakim zakresie zajmują się korygowaniem 
wad refrakcji i rozpoznawaniem niedoskona-
łości układu wzrokowego. 
Również w dniu rozpoczęcia targów w regio-
nalnym wydaniu Gazety Wyborczej pojawił 
się specjalny czterostronicowy dodatek  
poświęcony tym zagadnieniom, zatytułowany 

„WIDZIEĆ LEPIEJ”, zredagowany z inspiracji 
i przy udziale KRIO.  Podczas targów na 
stoisku KRIO wszyscy zainteresowani mogli 
otrzymać dodatek bezpłatnie. Na pierwszej 
stronie dodatku ukazał się tekst Prezesa 
KRIO kierowany do potencjalnych użytkow-
ników okularów, w którym zwraca uwagę, że 
wraz z nastaniem wolnego rynku nastąpił 
radykalny wzrost podaży artykułów optycz-
nych jak i ilości sklepów, salonów, zakładów                             
i pracowni optycznych. Nie wszędzie jednak 
pracuje właściwie przygotowany personel. 
Należy zwrócić uwagę, że optycy zrzeszeni         
w regionalnych cechach optycznych są zob-
ligowani do przestrzegania Kodeksu Etycz-
no-Zawodowego Optyka a ich klienci w razie 
sporu mogą skorzystać z pomocy mediacyj-
nej cechu lub rzeczoznawcy KRIO. Ponadto 
cechy prowadzą ustawiczne szkolenia i kursy 
doskonalenia kwalifikacji oraz współpracują 
w tym zakresie z ośrodkami akademickimi        
w Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. W związ-
ku z tym Prezes KRIO rekomenduje korzysta-
nie z placówek prowadzonych przez optyków 
cechowych a pozostałe osoby prowadzące 
działalność optyczną i posiadające odpowied-
nie kwalifikacje zachęca do wstąpienia do 
cechu zrzeszonego w Krajowej Rzemieślniczej 
Izbie Optycznej.

Następne targi za dwa lata ale KRIO  i MTP 
już dziś zapraszają  na 11 Ogólnopolski 
Kongres Optyków KRIO połączony z wystawą 
optyczną OPTYKA 2015, które odbędą się 
tradycyjnie w hotelu Gołębiewski w Wiśle.

Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. 

Organizatorów

54 2014/6 



na temat tego jak działa układ wzrokowy oraz  
co to są wady wzroku. Ma również informo-
wać o tym jakie są możliwości techniczne         
i technologiczne współczesnej optyki okularo-
wej,  pozwalające indywidualnie rozwiązywać 
kłopoty z widzeniem. Chcemy również uświa-
domić ludziom jakiego rodzaju specjaliści          
i w jakim zakresie zajmują się korygowaniem 
wad refrakcji i rozpoznawaniem niedoskona-
łości układu wzrokowego. 
Również w dniu rozpoczęcia targów w regio-
nalnym wydaniu Gazety Wyborczej pojawił 
się specjalny czterostronicowy dodatek  
poświęcony tym zagadnieniom, zatytułowany 

„WIDZIEĆ LEPIEJ”, zredagowany z inspiracji 
i przy udziale KRIO.  Podczas targów na 
stoisku KRIO wszyscy zainteresowani mogli 
otrzymać dodatek bezpłatnie. Na pierwszej 
stronie dodatku ukazał się tekst Prezesa 
KRIO kierowany do potencjalnych użytkow-
ników okularów, w którym zwraca uwagę, że 
wraz z nastaniem wolnego rynku nastąpił 
radykalny wzrost podaży artykułów optycz-
nych jak i ilości sklepów, salonów, zakładów                             
i pracowni optycznych. Nie wszędzie jednak 
pracuje właściwie przygotowany personel. 
Należy zwrócić uwagę, że optycy zrzeszeni         
w regionalnych cechach optycznych są zob-
ligowani do przestrzegania Kodeksu Etycz-
no-Zawodowego Optyka a ich klienci w razie 
sporu mogą skorzystać z pomocy mediacyj-
nej cechu lub rzeczoznawcy KRIO. Ponadto 
cechy prowadzą ustawiczne szkolenia i kursy 
doskonalenia kwalifikacji oraz współpracują 
w tym zakresie z ośrodkami akademickimi        
w Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. W związ-
ku z tym Prezes KRIO rekomenduje korzysta-
nie z placówek prowadzonych przez optyków 
cechowych a pozostałe osoby prowadzące 
działalność optyczną i posiadające odpowied-
nie kwalifikacje zachęca do wstąpienia do 
cechu zrzeszonego w Krajowej Rzemieślniczej 
Izbie Optycznej.

Następne targi za dwa lata ale KRIO  i MTP 
już dziś zapraszają  na 11 Ogólnopolski 
Kongres Optyków KRIO połączony z wystawą 
optyczną OPTYKA 2015, które odbędą się 
tradycyjnie w hotelu Gołębiewski w Wiśle.

Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. 

Organizatorów

Do zoba-
czenia za 
dwa lata!
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Złote Medale
Lista produktów nagrodzonych Złotym Medalem Międzynarodowych 
Targów Poznańskich na Targach Optycznych OPTYKA 2014

Eye-Ruler to system stworzony dla iPad’a umożliwiający 
wykonywanie pomiarów: kąt krzywizny oprawy, kąt pantosko-
powy, Vertex i odległość czytania, PD oraz wysokość źrenic. 
Składa się z aplikacji, obudowy do iPad’a z punktem świetlnym 
i podstawką oraz nakładki pomiarowej.

Soczewki fotochromowe Sensity firmy HOYA zapewniają 
stałą efektywność procesów przyciemniania i rozjaśniania 
soczewek, w każdych warunkach klimatycznych i o każdej 
porze roku. Naturalne i głębokie kolory soczewek Sensity 
oferują znakomity kontrast widzenia i redukcję olśnienia. 
Technologia Precyzji Fotochromowej zapewnia wyjątkową 
jakość optyczną i trwałość soczewek.

Wielofunkcyjny automat szlifierski LE-700 NIDEK to kompaktowy 
i ekonomiczny system szlifierski japońskiej firmy NIDEK. Wykonuje prace 
do pełnej ramki, na żyłkę i poleruje soczewki z dowolnych materiałów. 
Wykorzystuje najnowsze, zaawansowane technologie, automat ten 
umożliwia perfekcyjne wykonanie różnego rodzaju okularów.

Oprawy STEPPER NXT model FU 3050 i FU 3058 to przykład kom-
fortu, lekkości i najnowszego designu. Każda oprawa jest doskonale 
dopasowana. Nie zsuwa się z nosa, nie uciska skroni i okolic za usza-
mi. Produkowane są według najnowszych technologii z ultralekkich 
materiałów.

Hoyalux iD MyStyle V+ to pierwsze na świecie soczewki progresywne, 
których binokularna konstrukcja uwzględnia różnice w wartościach 
korekcyjnych pomiędzy prawym a lewym okiem. Udało się to osiągnąć 
dzięki Technologii Harmonizacji Binokularnej zapewniającej doskonałą 
akomodację, niespotykaną efektywność widzenia obuocznego, natural-
ne widzenie i stabilny obraz.

IntuitivTM - Jedyna soczewka progresywna dostosowana do postawy osób prawo-
ręcznych i leworęcznych. Soczewki IntuitivTM to soczewki progresywne z obustron-
ną progresją, wykonywane w technologii Free Form. Konstrukcja tych soczewek 
uwzględnia indywidualne cechy osób praworęcznych i leworęcznych, a także 
anatomię oka. IntuitivTM Mio to w pełni zindywidualizowane soczewki, uwzględ-
niające dodatkowo warunki noszenia okularów oraz odległość do czytania.

HOYA LENS POLAND

POLAND OPTICAL

HOYA LENS POLAND

ESSILOR POLONIA

JZO Sp. z o.o.

OPTIMEX
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Poznań

Fotorelacja z Targów Optyka 2014 na 
www.interoptyka.plFot. INTEROPTYKA/W. Maciejewski
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SZLIFIERNIA OPTYCZNA

Prace wykonywane są na urządzeniach firmy Nidek 
przez doświadczonych optyków.

Szlifowanie do opraw pełnych, żyłkowych oraz wierconych. 
Zmiana kształtu na życzenie klienta.

Możliwość negocjacji ceny w zależności od ilości zlecanych prac. 
Posiadamy własny magazyn soczewek okularowych CR AR, CR HC 

w zakresie sph -6,00 do +6,00 cyl. -0,25 do -2,00 cyl.

Zapraszamy do współpracy 

Madex, ul.Rogowska 46b/1, 54-440 Wrocław 
tel: 71 355 54 43 

pracujemy poniedziałek – piątek 8-19, sobota 9-15
mail: madex@pro.onet.pl www.madex.wroclaw.pl
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 odwolania

 - PROMOCJA - 350,- PLN 
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SZKŁA KOREKCYJNE, OFTAMIC LENSES, BRILLENGLÄSER
ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ

WYPOSAŻENIE PRACOWNI, WORKSHOP, WERKSTATT
ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ

OPRAWY OKULAROWE, SPECTACLE FRAMES, BRILLENFASSUNGEN
ОЧКОВЫЕ ОПРАВЫ

SOCZEWKI KONTAKTOWE, CONTACT LENSES, KONTAKTLINSEN
КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

DG GROUP MADEX RAKO OPTYK SERWIS

HOYA LENS POLAND MAŻEX SEYKOPOL

JAI KUDO POLO SZAJNA

DG GROUP

AM GROUP PLUS MADEX P.H. OKO

BINOKL MAŻEX POLO

CAMRO OPTALEX PROSTAF
DEK OPTICA OPMATIC PUCCINI
DG GROUP OPTOVIT RAKO OPTYK SERWIS

HAYNE ORATA TARPOL
KAMEX OWP VERMARI

AKT-POL OPTY SPORT SEYKOPOL

BOGDANI POLAND OPTICAL TAR-POL

MAŻEX RAKO OPTYK SERWIS

OPTOPOL TECHNOLOGY RM SERVICE

Index ofert

GALANTERIA OFTALMICZNA, ACCESSORIES, ZUBEHÖR
АКСЕССУАРЫ

WYPOSAŻENIE GABINETU, INSTRUMENTS, REFRAKTIONSGERÄTE
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SERWIS, SERVICE, DIENSTLEISTUNGEN
СЕРВИС

OPROGRAMOWANIE, SOFTWARE, SOFTWARE
ПРОГРАММЫ

ALBINEX OPTY SPORT TAR-POL
MAŻEX POLO SZAACH

AKT-POL MAŻEX POLO

BOGDANI MEDICAL PARTNER RAKO OPTYK SERWIS

HAYNE OPTOTECH MEDICAL RM SERVICE

HOYA LENS POLAND OPTOPOL TECHNOLOGY SEYKOPOL

INPOL VISION POLAND OPTICAL TARPOL

HAYNE ORATA

AKT-POL RM SERVICE TAR-POL

RAKO OPTYK SERWIS

HOYA LENS POLAND

WYPOSAŻENIE EKSPOZYCJI, EXPO, LADENEINRICHTUNG
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Uwaga! Spis marek dostępny na
www.interoptyka.pl
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POLAND OPTICAL - WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR FIRMY NIDEK

Warsztat Szlifi erski wyposażony 
w inteligentny system blokujący 

oraz skaner demolensów

LE-700

Wszystkiego

             co najlepsze...

-  przejrzyste menu na kolorowym, 
    dotykowym ekranie oraz wirtualna 
    pomoc

-  precyzyjne blokowanie

-  zaawansowany edytor kształtów 

-  stabilizator docisku 

-  sprawdzanie fasety i rowka dzięki 
    ekranowi symulacji 3D

-  pamięć do 20,000 danych kształtów

ul. Mostowa 4, 43-400 Cieszyn
el. 33 851 36 30, fax: 33 851 36 31 e-mail: biuro@po.pl,  www.polandoptical.pl

-  nagrodzony złotym medalem MTP 
 podczas tegorocznych targów OPTYKA 2014



ARK  1s/1a/1

Pełnych ciepła, spokoju i radości 
     Świąt Bożego Narodzenia 
            oraz pomyślności i sukcesów 
                    w Nowym 2015 Roku

życzą pracownicy i Zarząd fi rmy
Poland Optical

*1 Funkcja dostępna w modelu ARK-1s
*2 Funkcja dostępna w modelach ARK-1s i ARK-1a

- dokładny pomiar refrakcji
- pomiar VA z badaniem olśnienia *1

- prosta ocena zmętnienia*2

- przyjazny dla pacjenta pomiar akomodacji*2

Więcej niż autorefraktometr
                               z keratometrią

 Funkcja dostępna w modelach ARK-1s i ARK-1a

- przyjazny dla pacjenta pomiar akomodacji*2*2*

Przedstawiciele handlowi: 
Cieszyn - Wiarosław Wajdzik, tel. 509 366 930

   Warszawa - Piotr Tabor, tel. 506 128 363



ISSN 1233-3158
BEZPŁATNIE

FREE OF CHARGE

W trosce o Twoje oczy

Pozwól swoim klientom zobaczyć wszystko z soczewkami progresywnymi 
Hoyalux iD

Nie chodzi o to żeby coś zobaczyć, chodzi o to żeby zobaczyć wszystko. Trzecia generacja soczewek 

progresywnych Hoyalux iD firmy Hoya, kładzie szczególny nacisk na widzenie obuoczne, gwarantując 

tym samym jego bezprecedensową jakość i niezrównany komfort. Z soczewkami Hoyalux iD żaden 

szczegół nie pozostanie niezauważony. 

Znajdź ukryte na zdjęciu wszystkie zaskakujące szczegóły i sprawdź odpowiedzi na www.hoyaluxid.com

Zobacz 
wszystko
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