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Z okazji nadchodz cych wi t Bo ego Narodzenia 
wszystkim naszym partnerom, przyjacio om, klientom 

oraz wspó pracownikom yczymy du o rado ci, mi o ci i ciep a
oraz wyj tkowych chwil w gronie najbli szych.

Natomiast w nadchodz cym 2016 roku yczymy wielu sukcesów, 
odwa nych decyzji, marze , satysfakcji, spokoju i pomy lno ci

oraz udanych relacji biznesowych z Puccini Eyewear.

Zespó  Puccini Eyewear

WWW.PUCCINIEYEWEAR.COM

Puccini Oko SWIATECZNIE 166x235+2 mm .indd   1 17.11.2015   23:58
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ul. Spacerowa 31 
05-410 Józefów

tel./fax. (22) 789-28-65
tel. (22) 789-29-05
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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





Rako Optyk Serwis sp. z o.o. 
tel.  91 422 80 11, mail: cok@rakoserwis.pl 
Wojciech Bochniak  tel. 503-405-503 - Lens Area Advisor w w w. r a k o s e r w i s . p l

NOWOŚĆ !NOWOŚĆ !
ORGANICZNA 1,56 BLUE CUTORGANICZNA 1,56 BLUE CUT

 • soczewka okularowa organiczna jednoogniskowa

 • indeks 1,56

 • konstrukcja sferyczna

 • zintegrowana powłoka antyrefleksyjna BLUE CUT

 • szczątkowe odbicie niebiesko – fioletowe

 • utwardzenie

 • powłoka antyelektromagnetyczna EMI

 • filtr UV

 • filtr BLUE CUT w masie

 • zakres  : – 4,00 do + 4,00 cyl 2,00

cena promocyjna 
do końca marca 2016

dostępna w ofercie magazynowej 
RAKO OPTYK SERWIS od 15.12.2015r.

2999
 zł/szt.



OPTI

15-17.01.2016 MONACHIUM
www.opti.de

BRILLE&CO
 

23-24.01.2016  DORTMUND 
www.brille-und-co.de

100% OPTICAL 
 

06-08.02.2016  LONDYN
www.100percentoptical.com

MIOF
 

16-19.02.2016 MOSKWA 
www.optica-expo.ru

MIDO  

27-29.02.2016 MEDIOLAN 
www.mido.com

SIOF

24-26.02.2016  SZANGHAJ
www.siof.cn

GIEŁDA OPTYCZNA

27.02.2016 WARSZAWA
www.fundacjaszkole.fm.interiowo.pl

GIEŁDA OPTYCZNA

04.03.2016 SOSNOWIEC
www.fundacjaszkole.fm.interiowo.pl

POZNAŃSKI SALON OPTYCZNY  

18-19.03.2016  POZNAŃ
www.pso.mtp.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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News

XIII edycja REHA FOR 
THE BLIND IN POLAND 
- świat dotyku, dźwięku 
i magnigrafiki

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

WARSZAWA 3-4 grudnia 2015 r. w Pałacu Kultury    
i Nauki odbyła się 13. edycja Międzynarodowej 
Konferencji REHA FOR THE BLIND® IN POLAND 
pod hasłem: Jak widzieć więcej – medycyna, 
technologia i rehabilitacja idą nam z pomocą. 
Spotkanie odbyło się pod honorowym patronatem 
Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.
W tym roku patronat nad wydarzeniem objęli 
również: Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełno-
sprawnych, Prezes Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych, Minister Pracy 
i Polityki Społecznej, Marszałek Województwa 
Mazowieckiego, Prezydent Miasta Stołecznego 
Warszawy.
Konferencja obfitowała w ciekawe wykłady i pa-
nele dyskusyjne. Szczegółowy program imprezy 
można znaleźć na stronie organizatorów wydarze-
nia http://www.szansadlaniewidomych.org 
Konferencja transmitowana była „na żywo” w in-
ternecie w trzech wersjach językowych. 
Jak co roku spotkaniu towarzyszyła Między-
narodowa wystawa tyflorehabilitacyjna, gdzie 
można było zapoznać się z urządzeniami, opro-
gramowaniem i książkami wydanymi z myślą                                                                         
o inwalidach wzroku oraz uczestniczyć w prezen-
tacjach działalności instytucji i organizacji poza-
rządowych. Odbyło się także wręczenie statuetek 
IDOL w kategoriach FIRMA/WYSTAWCA ROKU, 
PRODUKT ROKU DLA NIEWIDOMYCH i PRODUKT 
ROKU DLA SŁABOWIDZĄCYCH.
Kolejnymi atrakcjami konferencji były: Spektakl 
teatralny pt. Podaj Dłoń, Konkurs Mapa Europy                 

i konkurs tyflograficzny, Gabinet Dotyku i Dźwię-
ku, Turniej strzelectwa bezwzrokowego, Ping-
pong dla niewidomych oraz projekt Tandem jest 
najfajniejszym rowerem.

W trakcie trwania konferencji zostały ogłoszone 
wyniki rankingu projektów: „Jestem lepszy od...”. 
Jest to program grantowy skierowany do tych, 
którzy chcą zmienić nasz kraj, który powinien być 
przyjazny dla wszystkich, również dla osób nie-
pełnosprawnych wzrokowo. W konkursie mógł 
wziąć udział każdy. Najlepsze pomysły otrzymały 
granty w łącznej wysokości do 10 000 zł. Informa-
cje o najciekawszych projektach można znaleźć 
na stronie Fundacji Szansa dla Niewidomych.
Więcej informacji w kolejnym numerze OKO oraz 
na www.szansadlaniewidomych.org

Jestem lepszy… od Ewy Kopacz, Beaty 
Szydło, Pawła Kukiza i wielu innych!!!
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Zamów już dziś w Dziale Sprzedaży 
pod numerem telefonu +48 61 841 02 05 
lub w sklepie internetowym www.hayne.pl

z foliami optycznymi 3M
Estetyczna korekcja okularowa

Lekka, cienka i prosta w montażu folia pryzmatyczna 3M o średnicy 65 mm, zwana 
również folią Fresnela, to trwała alternatywa pryzmatycznych soczewek okularowych. 

To praktyczna, skuteczna i najtańsza pomoc w terapii zezowej.

Wejdź na www.hayne.pl, 
znajdź folie 3M i obejrzyj 
fi lm instruktażowy.

1 - 40 pdptr

Zakres korekcji:

W ofercie 3M także 
folie soczewkowe 
i segmentowe z addycją.

6400
PLN netto

Dostawa za 1 PLN

Reklama Prasowa Folia Pryzmatyczna_OKO.indd   1 15-11-25   17:02
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News

BLACKFIN na podium 
podczas targów 
w Hongkongu

Opracowanie: INTEROPTYKA
na podst. mat. pras. Pramaor

Nagroda Silver V. w kategorii „okulary przeciw-
słoneczne” za model BF732 Eagle 

Listopad 2015 – Kolejny sukces Blackfin. Pod-

czas ostatnich targów optycznych, które odbyły 

się w Hongkongu, ta włoska marka tytanowych 

okularów zdobyła Nagrodę Silver V. w katego-

rii „okulary przeciwsłoneczne” za model BF732 

EAGLE.

Nagrody przyznawane przez V. Magazine, przy-

znawane są firmom działającym w dziedzinie 

VOS (Visionaries of Style – Wizjonerów Stylu). 

Są to wystawcy, którzy każdego roku prezen-

tują najbardziej kreatywne produkty oraz naj-

bardziej innowacyjne marki międzynarodowe 

w prestiżowej Brand Name Gallery (Galerii Ma-

rek).

Nagrody V. to pierwsze międzynarodowe wy-

różnienia poświęcone okularom w regionie Azji 

i Pacyfiku, których celem jest promocja branży 

optycznej w tej lokalizacji, wyróżnienie produk-

tów najwyższej jakości oraz zachęcenie niezna-

nych dotąd projektantów do działania na tym 

polu.

„Rok 2015 był dla nas z pewnością bardzo sa-

tysfakcjonujący” - mówi Nicola Del Din, Dyrek-

tor Generalny Pramaor - „Po zdobyciu nagrody 

za najlepsze stoisko na MIDO oraz prestiżowej 

nagrody Silmo d’Or w Paryżu za nasz patent 

<<Shark-Lock>>, udało nam się zyskać jesz-

cze większe uznanie. Wizerunek, technologia            

i produkt to czynniki, których połączenie spra-

wia, że Blackfin to naprawdę unikatowa marka 

zyskująca popularność na całym świecie. Sy-

nergia tych czynników odzwierciedla wspaniałą 

pracę zespołową, która pozwoliła nam osiąg-

nąć tak prestiżowe cele”.

Model ten uosabia naszą znamienną wiedzę 

techniczną oraz najwyższą jakość. Niewiel-

kich rozmiarów oprawki, wykonane w całości 

z beta-tytanu, z klasycznymi okrągłymi szkłami 

czynią z modelu BF732 idealne połączenie sa-

mego zamysłu i innowacji. Całkiem nowa in-

terpretacja duszy (istoty) Blackfin, która nigdy 

nie przestaje zaskakiwać, niebieskie lustrzane 

soczewki zestawione są ze smukłymi nieprze-

źroczystymi czarnymi oprawkami i nowym opa-

tentowanym systemem SHARK-LOCK, którego 

zadaniem jest pewne osadzenie soczewek, bez 

konieczności użycia śrub.
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HLM-9000

R�dos�ych i s �okoj�ych
  Świ�t Boże�o N�rodze�i�
oraz wielu sukcesów w Nowym Roku 

życzy Zarząd i Pracownicy 
OPTOPOL Technology Sp. z o.o.

HRK-9000A



standardowe

Sfera +3,00
Krzywa +7,50/–4,50

Sfera –4,50
Krzywa +3,50/–8,00

Sfera +3,00
Krzywa +6,00/–3,00

Sfera –4,50
Krzywa +2,50/–7,00

1,8 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,2 mm

konstrukcja

Soczewka

Powłoka bazowa
Powłoka twarda

System AR

Powłoka wierzchnia

INDEX

1.56
INDEX

1.60

HARD Fotochrom

INDEX

1.67

AR

INDEX

1.50
INDEX

1.525
INDEX

1.53

Progresywna RxAelofobowa

INDEX

1.58

OPTOMAX Sp.J.

www.optomax.pl

Obok pełnej gamy magazynowych i recepturowych soczewek 
okularowych, oferujemy również niezbędne akcesoria optyczne 
takie jak etui, ściereczki, czy płyny do czyszczenia okularów. 
Współpracujemy tylko z wiodącymi producentami tych produktów, 
co gwarantuje ich wysoką jakość, krótkie terminy dostaw oraz przy-
stępne ceny.

Zaletą sprzedawanych przez nas soczewek jest ich smuklejsza 
i lżejsza budowa w odróżnieniu od innych obecnie stosowanych 
produktów.

Nasza oferta zawiera zarówno nisko– jak i wysokoindeksowe 
soczewki w atrakcyjnych cenach.

Soczewki przez nas dostarczane posiadają znak CE i są produko-
wane wg Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC. W Polsce produkty te 
posiadają dopuszczenie nr ID: 4524 0793 6600.

Szukamy osób/fi rm zainteresowanych prowadzeniem
hurtowni regionalnych na terenie Polski.

OPTOLENS 1.50 HMC – 5,00 zł (netto)
ø 65 / ø 70    –6.00/+6.00 do cyl. –2.00

OPTOLENS 1.50 HC – 4,00 zł (netto)
ø 65 / ø 70    –6.00/+6.00 do cyl. –2.00
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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

Z okazji nadchodz cych wi t Bo ego Narodzenia
yczymy Pa stwu wiary, nadziei i mi o ci

oraz wyj tkowych, pi knych chwil
sp dzonych przy wigilijnym stole
w gronie rodziny i najbli szych.

Dzi kuj c za dotychczasow  wspó prac ,
w Nowym Roku yczymy Pa stwu
wiele szcz cia i pomy lno ci.
Oby nie zabrak o w nim u miechu,
przyjaznych, bezinteresownych gestów,
szczypty humoru, nigdy nie gasn cego optymizmu
spe nienia zawodowego, jak i osobistego.

Zespó  JAI KUDO



Dek-Optica Sp. j. E. i K. Daniluk
ul. Kowalska 121, 51-424 Wrocław

dek@dekoptica.pl
www.dekoptica.pl

tel/fax (+48) 71 345 70 01
tel. (+48) 71 345 72 08

O
praw

ka: Sidney col. 423



Kursy refrakcji

WARSZAWA Cech Optyków w Warszawie zaprasza Państwa na kurs refrakcji II stopnia. Planowany 
termin rozpoczęcia to luty 2016 r. czekamy na zgłoszenia chętnych. Kurs zawiera informacje z zakresu 
refrakcji, jak również zagadnienia dotyczące aplikacji soczewek kontaktowych. Ćwiczenia praktyczne 
odbywają się z wykorzystaniem m.in. foroptera, lampy szczelinowej oraz kasety okulistycznej. Zajęcia 
na kursie, obejmujące wykłady teoretyczne, jak również ćwiczenia praktyczne prowadzone są przez    
dr. n. med. Andrzeja Styszyńskiego w siedzibie KRIO przy ul. Przy Agorze 28 w Warszawie.  
Informujemy również, iż przyjmujemy zapisy na kurs refrakcji III stopnia, który obejmuje głównie 
ćwiczenia praktyczne, realizowane w małych grupach, z możliwością indywidualnych konsultacji z wy-
kładowcą dr. n. med. Andrzejem Styszyńskim. Celem kursu, stanowiącego łącznie 20 godzin, są ćwi-
czenia praktyczne z zakresu badania refrakcji oraz sposoby postępowania z zastosowaniem procedur 
optometrycznych. Na kurs zapraszamy osoby mające ukończony kurs refrakcji II stopnia. Przyjmujemy 
także zapisy na  kurs refrakcji IV stopnia przeznaczony 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 brały udział w  kursie pro-
wadzonym przez profesora Bolesława Kędzię oraz absolwentów uczelni o profilu optyka okularowa.
Zgłoszenia chętnych do uczestnictwa w kursach przyjmuje Biuro Cechu, tel. 22 635 78 67 w godz. 
9:00-13:00, e-mail: cech.optyk@interia.pl, strona: www.cechoptyk.waw.pl

Informacja własna 
Cechu Optyków w Warszawie

PROGRAM KURSU REFRAKCJI II

I. Metody badania wad refrakcji
A. Metody subiektywne 
1. Metoda Dondersa
2. Pomiar astygmatyzmu za pomocą cylindrów 
    skrzyżowanych.
3. Badanie refrakcji za pomocą foropteru.
B. Metody obiektywne
1. Skiaskopia.
2. Refraktometr Hartingera.
3. Autorefraktometr.
C. Korekcja starczowzroczności.
II. Korekcje zaburzeń widzenia obuocznego
1. Fizjologia widzenia obuocznego.
2. Zaburzenia widzenia obuocznego.
3. Metody badania widzenia obuocznego.
4. Analiza graficzna zależności pomiędzy akomoda-

cją i konwergencją.
5. Optometryczne metody leczenia zaburzeń widze-

nia obuocznego.

III. Korekcja wad wzroku soczewkami kontaktowymi
1. Podstawy anatomii i fizjologii rogówki.
2. Rodzaje soczewek kontaktowych, budowa,   
    materiały.
3. Fizjologia i badanie układu łzowego.
4. Badanie oczu poprzedzające dobór soczewki.
5. Zasady dobierania miękkich soczewek kontakto-

wych.
6. Kontrolne badanie pacjentów noszących soczewki 

kontaktowe.
7. Powikłania związane z noszeniem soczewek 

kontaktowych.
IV. Pole widzenia, metody badania i przyczyny zabu-

rzeń pola widzenia.
V. Najczęstsze stany chorobowe układu wzrokowego 

utrudniające dobór korekcji  okularowej.
VI. Korekcja wad wzroku i pomoce optyczne dla 
     słabowidzących.
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Zapraszamy do naszego systemu zamówień
www.moonlight.pl



Soczewki okularowe z Gdyni

Transitions VII:
do końca stycznia
nawet 37% taniej

NAZWA HANDLOWA RABAT KROKUS
forte plus AR CYPRYS AR PERFECT AR DIAMENT AR

PRIMA 1.50 Transitions VII (magazyn) -20% - - 71,- -

OPTIPLAST 1.50 Transitions VII -25% 74,- 82,- 91,- 100,-

OPTIPLAST 1.50 Transitions VII HD -25% 83,- 91,- 100,- 109,-

OPTIPLAST 1.53 Transitions VII -25% - 114,- 123,- 132,-

OPTIPLAST 1.53 Transitions VII HD -25% - 123,- 132,- 141,-

OPTIPLAST 1.59 Transitions VII -25% 129,- 137,- 146,- 155,-

OPTIPLAST 1.59 Transitions VII HD -25% 138,- 146,- 155,- 164,-

OPTIPLAST 1.60 Transitions VII -30% - 150,- 158,- 168,-

OPTIPLAST 1.60 Transitions VII HD -30% - 158,- 167,- 176,-

OPTIPLAST 1.67 Transitions VII -35% - 171,- 179,- 188,-

OPTIPLAST 1.67 Transitions VII HD -35% - 179,- 187,- 196,-

Promocyjne ceny soczewek jednoogniskowych
z materiału Transitions Signature VII

Zamawiaj drogą 
elektroniczną 

i zyskuj 
dodatkowy 

rabat 2%

2%



Transitions XTRActive
do końca stycznia
nawet 32% taniej

NAZWA HANDLOWA RABAT KROKUS
forte plus AR CYPRYS AR PERFECT AR DIAMENT AR

OPTIPLAST 1.50 Transitions XTRActive -25% 82,- 89,- 98,- 107,-

OPTIPLAST 1.50 Transitions XTRActive HD -25% 91,- 98,- 107,- 116,-

OPTIPLAST 1.60 Transitions XTRActive -30% - 150,- 158,- 168,-

OPTIPLAST 1.60 Transitions XTRActive HD -30% - 158,- 167,- 176,-

Promocyjne ceny soczewek jednoogniskowych
z materiału Transitions XTRActive

ZASADY PROMOCJI: 

Produkty objęte promocją: jednoogniskowe soczewki fotochromowe z materiałów Transitions VII oraz XTRActive
w indeksach: 1.50, 1.53, 1.59, 1.60 oraz 1.67, w konstrukcjach PRIMA, OPTIPLAST oraz OPTIPLAST HD (ASF). Wysokość 
rabatu: Zamawiając soczewki PRIMA otrzymasz 20% rabatu. Soczewki OPTIPLAST i OPTIPLAST HD w indeksie od 1.50 
do 1.59 zamówisz z 25% rabatem. Na soczewki OPTIPLAST i OPTIPLAST HD w indeksie 1.60 otrzymasz 30% rabatu, 
natomiast indeks 1.67 teraz kupisz nawet z 35% rabatem. Czas trwania promocji: listopad 2015 r. – styczeń 2016 r. 
Dodatkowe korzyści: Zamawiając przez SZAJNA Nawigator, zyskujesz dodatkowy rabat w wysokości 2%.

W tabelach podano ceny netto soczewek o mocach sferycznych zaokrąglone do pełnych części złotego, uwzględniające wymienione rabaty. Pełna 
dostępność mocy, średnic oraz właściwych im cen prezentowana jest w katalogu SZAJNA 2015/2016.



Zalety powłoki LED Control:

  zapewnia komfortowe i zrelaksowane widzenie nawet podczas 
wielogodzinnego korzystania z urządzeń z ekranami typu LED/LCD,

  chroni wzrok przed negatywnymi skutkami światła niebieskiego
oraz promieniowania UV,

  zwiększa kontrast widzenia oraz eliminuje odblaski,
  zapewnia ochronę przed zabrudzeniami, zarysowaniami i wodą,
  jest powłoką uniwersalną i stanowi doskonałe uszlachetnienie

dla soczewek wykonywanych w najpopularniejszych konstrukcjach,
  posiada delikatny, bardzo estetyczny niebiesko-fioletowy kolor.

Przeciwskazania:
Powłoka LED Control blokuje 
światło niebieskie, przez co nie-
znacznie zmienia postrzeganie 
kolorów. Z tego też względu nie 
jest ona polecana profesjonal-
nym grafikom komputerowym 
oraz innym osobom, dla których
w codziennej pracy najważniejsze 
jest idealne odwzorowanie kolorów.

Idea powłoki LED Control

LED Control neutralizuje światło niebieskie oraz blokuje promieniowanie UV
chroniąc oczy oraz zapewniając zrelaksowane widzenie. 

Jej zalety docenią wszystkie osoby pracujące przy ekranach komputerów oraz w sztucznie oświetlonych 
pomieszczeniach. Ze względów profilaktycznych polecana jest ona osobom dotkniętym lub narażonym 
na zwyrodnienie plamki żółtej (AMD).

Dowiedz się więcej na 
www.ledcontrol.pl

Polecaj soczewki z LED Control:
nowoczesne rozwiązanie chroniące
oczy przed zmęczniem powodowanym
przez światło niebieskie.



Komu warto polecać powłokę LED Control

LED Control to uniwersalna powłoka antyrefleksyjna, 
która idealnie sprawdzi się nie tylko podczas prac biurowych. 

  pracownikom biurowym (źródło zagrożenia: komputer, smartfon, tablet, oświetlenie) 
  studentom (źródło zagrożenia: komputer, smartfon, tablet, oświetlenie)
  dzieciom / nastolatkom (źródło zagrożenia: smartfon, tablet, komputer, telewizja, oświetlenie) 
  emerytom (źródło zagrożenia: telewizja, smartfon, komputer, oświetlenie)

Już od 
35 PLN

SZAJNA Laboratorium Optyczne
tel.: +48 58 669 67 00, zamowienia@szajna.pl



WISŁA W dn. 19-22 listopada 2015 r. w hote-
lu Gołębiewski odbył się XI Kongres KRIO.
Program Kongresu zawierał interesujące wy-
kłady i seminaria, forum dyskusyjne optyków 
oraz liczne atrakcje artystyczne. 
Ogólna liczba osób, które uczestniczyły                                                                   
w Kongresie i odwiedziły wystawę optyczną 
OPTYKA 2015, to ponad 1600 osób (w sto-
sunku do ilości osób uczestniczących w po-
przednim Kongresie - wzrost o ponad 23%). 
90 firm zaprezentowało się na wystawie op-
tycznej OPTYKA 2015; w tym: 85 firm pol-
skich i 5 firm zagranicznych (Czechy, Słowa-
cja, Niemcy i Włochy); w stosunku do roku 
2013 ilość wystawców i powierzchnia wysta-
wiennicza była większa o ponad 20%.
KRIO, w trosce o rozwój młodych kadr dla 
branży optycznej, zaprosiło do uczestnictwa 
w XI Kongresie studentów wyższych uczelni    
i szkół pomaturalnych kształcących w zakre-
sie optyki okularowej i optometrii. Z bezpłat-
nych Kart Wstępu na Kongres skorzystało po-
nad 150 studentów (Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Optometrii 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poli-
technika Wrocławska, Uniwersytet Warszaw-
ski, Politechnika Częstochowska, Policealna 
Szkoła Optyczna w Łodzi). 
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-  Firmom - OPTIC COLLET, HOYA LENS POLAND, ESSILOR POLONIA i JZO  
   za sponsoring występów artystycznych. 
-  Wystawcom - za liczny udział i organizację pięknych i profesjonalnie urządzonych stoisk.
-  Wykładowcom - za przygotowanie i prezentację ciekawych wykładów, prelekcji, prezentacji 
   i warsztatów. 
-  Wszystkim Uczestnikom – za duże zainteresowanie, obecność i tworzenie miłej i przyjaznej 
   atmosfery w trakcie trwania całego Kongresu. 

Życzymy wszystkim Dobrych Świąt Bożego Narodzenia
i Pomyślnego Roku 2016

Zarząd KRIO
serdecznie dziękuje wszystkim Uczestnikom

XI Kongresu Optyków 
i wystawy optycznej OPTYKA 2015

W imieniu Zarządu KRIO
Prezes Zarządu 
Jan Witkowski

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

fot. INTEROPTYKA

Zakończenie XI Kongresu KRIO; 
podziękowania, koncert zespołu 
Elektryczne Gitary oraz uroczysta 
kolacja.

Już dziś zapraszamy Państwa do 
Poznania na Targi Optyka 2016, 
które odbędą się w dniach 
18-19.11.2016 r.

KO
N

G
R
ES

 K
R
IO



34 2015/6 



352015/6



36 2015/6 



372015/6



38 2015/6 



392015/6



CAROLINE ABRAM
Francuska projektantka Ca-
roline Abram przyleciała do 
Polski, aby osobiście zapre-
zentować swoją najnowszą 
kolekcję podczas tegoroczne-
go Kongresu KRIO w Wiśle.                      
Na stoisku swojego dystrybuto-
ra Optic Collet (VN Group) 
z wielką pasją i dumą pokazy-
wała nowe modele, opowiadała 
o ich liniach, kolorach i użytych 
do ich produkcji materiałach. 

Inspiracją Caroline Abram                
są kobiety. Kiedy odważyła się 
samodzielnie zacząć projek-
towanie opraw i okularów 
przeciwsłonecznych zauważyła, 
że brakuje marki typowo kobie-
cej. Takiej, która wydobędzie              
z kobiety jej piękno i podkreśli 
charakter. 

mod. QUEEN 3207

mod. GRACE 87
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I tak powstała kolekcja, która łączy w sobie klasyczną 
formę i zabawę kolorem. Sekretem opraw Caroline Abram 
są wznoszące linie, które mają za zadanie ukryć pewne 
niedoskonałości i dać wrażenie radośniejszej twarzy. Sub-
telna różnica w kształcie oprawki może sprawić, że będzie 
ona inaczej wyglądała w zależności od wielkości głowy czy 
długości nosa. Cała idea marki Caroline Abram opiera się 
na haśle, że kobieta ma wiele obliczy. Dlatego  w kolek-
cji odnajdziemy mnogość modeli, czasem nieznacznie 
różniących się od siebie – ale dla kobiety każdy niuans ma 
znaczenie! Caroline Abram nie boi się odważnych połączeń 
kolorów, a nawet asymetrii. Alternatywą do klasycznej 
czarnej ramki będzie ta w odcieniu turkusowej zieleni, 
maliny czy niebieskiego połączonego ze złotem. 
Stoisko z oprawami Caroline Abram cieszyło się ogromnym 
zainteresowaniem wśród odwiedzających targi. Projektant-
ka chętnie zapoznawała się z optykami, z zaangażowa-
niem pomagała im w wyborze kolekcji. 
Dodatkowo piątkową galę uświetnił koncert zespołu  
Singin’ Birds, którego wokalistki są ambasadorkami marki 
Caroline Abram w Polsce. 
Przed wyjazdem projektantka powiedziała, że jest wzru-
szona bardzo ciepłym przyjęciem i że bardzo cieszy ją 
zaufanie optyków oraz coraz większe zainteresowanie 
marką.

Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. Optic Collet 412015/6





432015/6



Kosmopolityczny

GLAMOUR

Już po raz 23. w dniach 4 – 6 listopada Rada 

Rozwoju Handlu (HKTDC) oraz Stowarzysze-

nie Producentów Wyrobów Optycznych Hong-

kongu (HKOMA) zorganizowały Międzynarodo-

we Targi Optyczne Hong Kong Optical Fair 
w Hongkongu. Doroczną atrakcją targów jest 

wystawa modeli nagrodzonych w ramach Kon-

kursu dla Projektantów Okularów zorganizo-

wanego wspólnie przez Radę Rozwoju Handlu, 

Stowarzyszenie Producentów Wyrobów Op-

tycznych Hongkongu, Politechnikę oraz Insty-

tut Kształcenia Zawodowego.

Tematem przewodnim 17. edycji konkursu był 

„Kosmopolityczny glamour” - redefinicja szy-

ku i elegancji. Nagrody przyznano w dwóch 

osobnych kategoriach: Grupy Otwartej i Grupy 

Studenckiej. Oprócz trzech głównych nagród 

jurorzy konkursu dla projektantów przyznają 

również Nagrodę za Największą Kreatywność 

oraz nagrodę Made-to-Sell (Wyprodukowane 

Do Sprzedaży) dla produktu, który ma naj-

większy potencjał rynkowy, czyli ma szansę 

dostarczyć najwyższe dochody ze sprzedaży.  
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Tytuł projektu: UDERZENIA 
Projektant: Lai Pui Yan

Zwycięzca (Grupa Otwarta)

„Uderzenia” nawiązują do motywu 

„Hongkong – Mój dom.”

Zapalone światła. Linia brzegowa Victo-

ria Harbour. Duch Lion Rock. Siła. Życie. 

Rytm. To wszystko stanowi ważne ele-

menty mojego wyrobu. – „Uderzenia”.

Aby to uprościć, przyjąłem koncepcję 

i strukturę kolczyków. Tymczasem, 

umożliwia to stworzenie twojego włas-

nego stylu poprzez zapewnienie różnego 

rodzaju dodatków w połączeniu z płaski-

mi, bądź zakrzywionymi soczewkami.

Akcesoria w stylu Hongkong z całą pew-

nością pokazują, jak bardzo fascynują-

cy jest Hongkong – będący Światową 

Metropolią Azji.  

Model 1973 zdefiniowany został jako kla-

syk. W chwili obecnej stanowi on symbol 

bogactwa, jak – klasyczny samochód.

W dawnych czasach, arystokrata i dżentel-

men jeździł nim podczas swoich wypraw.

Ważne przerywniki w tętniącym życiem 

mieście. To wywołuje zazdrość. Kto by 

tego nie pragnął?

Efektowność podróży zyskała więk-

sze znaczenie dzięki ich praktyczności. 

Teraz, pozwólmy użytkownikom na nowo 

zinterpretować dawne poczucie luksusu. 

Kosmopolitycznego uroku.

Tytuł projektu: 1973 
Projektant: Pang Horng

Zdobywca 2 miejsca (Grupa Otwarta)
Nagroda w Kategorii „Wyprodukowane 
Do Sprzedaży”  
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Tytuł projektu: BEZ GRANIC 
Projektant: Kwong Ka Wai

Zdobywca 3 miejsca
(Grupa Otwarta)

Mimo tkwienia w klitce, nasze serce 

aspiruje do czegoś większego. Trwamy 

przy tym, tak, nie zgadzamy się na żad-

ne ograniczenia. 

Piękno, jakim emanuje motyl, nie leży 

tylko w jego skrzydłach, jaskrawych 

kolorach, ale w jego zdumiewającej 

przemianie - z niepozornej gąsienicy, po 

intensywnych walkach, przekształca się 

w godny podziwu, wdzięczny, czarujący 

nowy byt. Wierzę, że pewnego dnia 

przedrzemy się przez barykady, jak ten 

motyl właśnie.

W moim projekcie zastosowanie ma język 

kantoński, jako że chcę uwydatnić mój 

motyw „Dzień i Noc”.  Myślę, że specy-

fika miejsca jest najlepsza do tego, aby 

wyzwolić jego urok, np. subkultura miasta 

(Swatow), nazwy korporacji ponadnaro-

dowych i nazwy ulic lokalnych, coś, co 

sprawi, że ludzie będą myśleć dzień i noc 

o mieście.

Tytuł projektu: Dzień i Noc 
Projektant: Lau Man Yam
Szkoła: Hong Kong Design 
Institute 

Zwycięzca (Grupa Studencka)

46 2015/6 



Tytuł projektu: Śmiałość
Projektant: Leung Mei Yin
Szkoła: Hong Kong Design 
Institute

Zdobywca 2 miejsca
(Grupa Studencka)

Śmiałość to fascynacja miastem.

Ze śmiałością jest jak z baletnicą. Dominacja 

i elastyczność mogą współistnieć w ruchach 

tanecznych, podobnie jak w przypadku swo-

bodnego latania po łące. Każda  wcześniejsza 

praktyka służy skupieniu się na scenie podczas 

szybkiego tańca. 

Królewski błękit doskonale łączy się z przesła-

niem zaufania. Nieważne gdzie się znajdujesz, 

okulary te dodadzą ci śmiałości, siłę, aby poko-

nać strach z wdziękiem, pomogą ujawnić twój 

niepowtarzalny urok.

 

„Prostota to najwyższa forma wyrafinowania”  

- ta idea  dobrze oddaje istotę tych właśnie oku-

larów, także po to, by przedefiniować szyk, jako 

połączenie wyrafinowania oraz elegancji. 

Prostota jest inspiracją z pracy Leonarda Da Vin-

ci, dotyczącej cienia i światła, poprzez uwydat-

nianie boków (część szablonowa) ze szczegółami 

ustaleń, częściami umbra, penumbra i antumbra, 

części ze zmianą gradacji pomiędzy jasnym 

a ciemnym czarnym. Prostota to stawianie na 

naturalność, wykluczanie przesadnego designu 

ze szczegółami od matki natury, tworzy poczucie 

docenienia piękna. 

Prostota, jako najwyższa forma wyrafinowania

i elegancji, sprawdzi się na długi czas.

Tytuł projektu: Prostota
Projektant: Wong Hiu Tun
Szkoła: Hong Kong Design Institute

Zdobywca 3 miejsca (Grupa Studencka)
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Tytuł projektu: Urok
Projektant: Wong Fung Chi

Nagroda w kategorii 
„Kreatywność” 

Projektowanie okularów oznacza za-

wsze nadążanie za duchem czasu. Urok 

metropolii  nie pochodzi z kultury, lecz 

związany jest ze zmysłem wzroku, słu-

chu i czucia. 

Odnosi się także do istoty człowieka, 

myślenia, doświadczenia, pamięci 

i jego przemiany.

Koordynacja trendu i technologii stanowi 

wyzwanie dla projektantów, bo świat okularów 

ciągle się zmienia. Koncepcja „Elastyczności” 

polega na wydobyciu nieskończonych możliwo-

ści okularów za pomocą właściwości różnych 

materiałów. 

Oprawki okularów wykonane są z kolorowego 

octanu; wytrzymałe metalowe zauszniki spra-

wią, że całość będzie jeszcze bardziej gładka 

i elegancka. Co więcej, zamiast tradycyjnej me-

talowej sprężyny, użyto elastycznego zawiasu, 

który może być bardziej kolorowy. Co najważ-

niejsze: elastyczny zawias lepiej dostosuje się 

do różnego kształtu głowy, w celu zwiększenia 

komfortu noszenia tego modelu.

Tytuł projektu: Elastyczność 
Projektant: So Yiu Kwok

Finalista (Grupa Otwarta) 
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Tytuł projektu: Rozkwit
Projektant: Chan Chak 
Moon, Timothy

Finalista (Grupa Otwarta)

Konstrukcja tych oprawek inspirowana 

jest latającymi wiosną motylami, a za-

uszniki przypominają kwitnące w sezonie 

kwiaty. Cała konstrukcja oznacza piękno 

wytwornych kobiet w tym kosmopoli-

tycznym mieście. Są jak te piękne motyle 

kursujące między kwiatami.

 

Szpilka do włosów (Chai) i okulary to dwa produkty 

z różnych wieków, ale coś je łączy. 

To przydatne narzędzia - szpilka do wiązania włosów 

i okulary dla poprawy ostrości wzroku, oba te przed-

mioty to także ozdoby, które wydobywają piękno 

i urok osoby, która ich używa. 

„Chai” to okulary, które mogą też stać się szpilką 

po tym, jak będziesz zginać obie strony do środka 

– wtedy posłużą one za ozdobę. Model ten stanowi 

połączenie szpilki do włosów i okularów i przypomi-

na formą feniksa, który ma szczególne znaczenie. 

Soczewki i ramka przypominają kształtem skośne 

i piękne oczy Feniksa, ilustrujące połączenie kultury 

starożytnej i nowoczesności. 

Tytuł projektu: Chai („Szpilka do włosów”) 
Projektant: Tse Hon Ming 

Finalista (Grupa Otwarta) 
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Tytuł projektu: Powrót do  
Szlachetnej Formy
Projektant: Chan Ho Yin

Finalista (Grupa Otwarta)

Każde miasto posiada własną, niepowta-

rzalną osobowość, to nie tylko tętnią-

ce życiem ulice w centrum miasta lub 

boczne. Jeśli mamy zamiar tworzyć, stare 

gazety lub fragmenty zielonego wazonu 

mogą stać się eleganckim dziełami sztuki. 

Nie obchodzi mnie skąd one są i jak są 

stare. Chcę tylko dać im kolejne życie, 

mieć piękne wspomnienia.

Ludzie żyjący w miastach traktują wyzwanie 

jako środek uwolnienia stresu. Linia „Ulotność” 

przeznaczona jest dla miejskich sportowców. 

Elementy świetlne w okularach dostarczają wi-

docznych sygnałów ostrzegawczych dla innych 

osób, co zwiększa bezpieczeństwo użytkownika.

Wbudowany projektor pozwala uzyskać w pro-

sty sposób dostęp do prognozy pogody, może 

on także odgrywać rolę awaryjnego źródła 

światła, w ciemnych miejscach, z ograniczoną 

jego ilością. Specjalne spiralne zauszniki 3D to 

komfort i doskonałe dopasowanie. Miłego ściga-

nia się z samochodami. Podziwiaj uroki miasta.

Tytuł projektu: Ulotność
Projektant: Wong Siu Long 

Finalista (Grupa Otwarta) 
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Tytuł projektu: Wyrównanie
Projektant: Chan Kong Ngai

Finalista (Grupa Otwarta) 

Każde miasto ma swój niepowtarzalny 

urok, np. zabytki oraz wspaniałe nowo-

czesne budynki. W przypadku miasta 

takiego jak Hongkong, jego urok nie 

tkwi jedynie w architekturze, ale także 

w tradycyjnym rzemiośle budowlanym - 

ustawieniu rusztowania. Wywodzi się ono 

z Chin, a to na co warto zwrócić uwagę to 

wygląd, zmienność i zastosowane metody 

budowlane. Wszystkie te elementy mocno 

mnie zainspirowały i stąd pomysł na taki 

właśnie projekt.

 

Moją koncepcją są różowe róże, ponie-

waż mogą przywodzić na myśl pierwszą 

miłość. Zamieniłem zwykłe płatki na te 

w kształcie serca. Różne poziomy spra-

wiają, że warstwy są bardziej widocz-

ne/czytelne. To sprawi, że użytkownicy 

będą bardziej zrelaksowani, a także 

udzieli im się ten romantyzm. Okulary 

mogą odpowiadać kobietom kosmo-

politycznym. Mogą je nosić podczas 

wymarzonych wakacji. 

Tytuł projektu: Modna Swoboda
Projektant: Ye Qian Yi
Szkoła: Hong Kong Design Institute

Finalista  (Grupa Studencka)
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Na motyw przewodni projektu wybra-

łem Hongkong, ponieważ uważam, 

że jest on znacznie lepszy niż inne 

metropolie. Tutejsza ludność doświad-

czyła wiele złego: kryzys finansowy, 

SARS, itp., jednak nadal pozostaje 

silna. Na tyle, że Hongkong nie traci 

swojej mocnej pozycji na świecie. Za 

koncepcję posłużył mi budynek na  

Victoria Harbour w Hongkongu. Ponie-

waż budynek Banku Chin jest inny niż 

wszystkie, zaczerpnąłem i z niego kilka 

elementów. 

Tytuł projektu: Wytrzymałość
Projektant: Lee Cheuk Chung
Szkoła: Hong Kong Design Institute 

Finalista (Grupa Studencka)

Ludzie zmieniają się od czasu do czasu, zwłasz-

cza kobiety. Jak dotąd zmieniło się jednak nie-

wiele i wciąż kochają nowe rzeczy. Takie okulary 

z pewnością spełnią ich oczekiwania. „Meta-

morfoza” posiada kolekcję ozdób i saszetek do 

zmiany na własną rękę; dostępne są różne style, 

tj. geometryczne kształty dla stylowych kobiet 

i koronkowe wzory dla kobiet eleganckich. To 

pozwoli kobiecie lubiącej zmiany na inny dobór 

dodatków, kiedy tylko potrzebuje. Mogą również 

dopasować je do strojów. 

Ten model z pewnością może wprowadzić klienta 

w nową erę. 

Tytuł projektu: Metamorfoza
Projektant: Chan Tam Ning
Szkoła: Hong Kong Design 
Institute

Finalista (Grupa Studencka)
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Tytuł projektu: Podpora
Projektant: Tse Hoi Ching
Szkoła: Hong Kong Design 
Institute

Finalista (Grupa Studencka)

Status społeczny kobiet jest obecnie wyższy 

niż kiedykolwiek. Obecnie, nowoczesne 

kobiety posiadają spore doświadczenie 

zawodowe i wytrwale dążą do osiągnięcia 

sukcesu. Opływowy kształt zauszników 

inspirowany jest liną stalową mostu, co sym-

bolizuje zdecydowanie nowoczesnych kobiet 

i ich zdolność do wspierania działalności fir-

my. Odrobina niebieskiego sprawi, że kobieta 

będzie wyglądać naprawdę wyjątkowo. 

 

Wieczorem, żadna kobieta nie zdecyduje się 

na okulary podczas spotkań ze znajomymi, po-

nieważ nie pasują one do jej ładnej i modnej 

stylizacji. Chcę to zmienić za pomocą modnych 

okularów. Elementy zawierają kolorowe, poły-

skujące światło i pewną ciemność (noc).

To bardzo atrakcyjne i przyciągające wzrok, 

gdy pojawiają się błyszczące światła w ciem-

nym otoczeniu. Następnie, tajemnicza i piękna 

kobieta przerodziłaby się w diament w tych 

okularach. Zupełnie jak w piosence: „Shine 

bright like a daimond”.

Tytuł projektu: Diamentowa noc
Projektant: Wong Yin Lung
Szkoła: Hong Kong Design Institute

Finalista (Grupa Studencka)
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Tytuł projektu: Harmonia
Projektant: Buk Mei Fong
Szkoła: Hong Kong Design 
Institute

Poza soczewkami, cała konstrukcja okularów 

wykonana jest z drewna. Uważam, że właś-

nie drewno pasuje do wybranej przeze mnie 

nazwy modelu – zapach drewna to harmo-

nia. Szkła reprezentują miasto, a oprawka 

naturę. Połączenie tych dwóch światów daje 

wspomnianą  harmonię. Okulary są napraw-

dę urokliwe. 

Te okulary to wypadkowa spokojnego 

życia. W kosmopolitycznym mieście 

ludzie wiedzą, że należy się relaksować 

i rozwijać umiejętności przez aktywności 

mające podłoże kulturalne. Kiedy nie 

pracują, ludzie mogą działać swobodnie, 

cieszyć się wolnym czasem i spełniać 

swoje zachcianki, tworzyć sztukę. Mam 

nadzieję, że te okulary będą się ludziom 

kojarzyć z wolnością.

Opracowanie:
 INTEROPTYKA,

na podst. mat pras. 
HKTDC

Tytuł projektu: Niepohamowanie
Projektant: Yip Wai Man 
Szkoła: Hong Kong Design Institute

Finalista (Grupa Studencka)

Finalista (Grupa Studencka)
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SILHOUETTE
NAJLŻEJSZA  ALTERNATYWA 

  

tel. 501 308 806    
506 060 918   
509 991 909    
14 679 60 93

binomar@interia.pl
www.binomar.pl
www.silhouette.com

Wierzchosławice Tarnowskie
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Z okazji świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu serdeczne Życzenia

i podziękowania za zaufanie i współpracę w 2015 r.
Życzymy dalszych sukcesów, nowych pomysłów, 

udanych inwestycji i pomyślności w nadchodzącym 
NOWYM ROKU

INTEROPTYKA 
Wydawca magazynu OKO
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