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Nowy Dystrybutor MorEL w PoLscE

Z prZyjemnością informujemy, że firma Scorpion eyeWear 
ZoStała noWym, WyłącZnym DyStrybutorem francuSkiego 

proDucenta - firmy moreL.

MOREL to wspaniała historia rodziny, która prowadzi biznes optyczny od czterech pokoleń. 

Jest to najstarszy producent okularów na świecie. Pierwsze okulary zostały wyprodukowane 

w 1880 roku. Oprawy okularowe i okulary przeciwsłoneczne marki mają unikalny design, bardzo 

innowacyjne rozwiązania technologiczne, są wykonywane z największą dbałością o każdy detal, 

co sprawia, że mają bardzo oddanych Klientów na całym świecie.

Oprawy i okulary z portfolio MOREL są dostępne w  ofercie SCORPION EYEWEAR od października 

2018 roku. Oficjalna premiera będzie miała miejsce podczas największych polskich targów optycznych 

OPTYKA 2018, które odbędą się w Poznaniu.

optyka 2018   poZnań   23-24 LiStopaDa
paWiLon 3   StoiSko nr 25

koLekcje moreL obejmują: oga, 1880, Lightec, koaLi, nomaD, rebeL.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie Amelie Morel, która jest Dyrektorem ds. Komunikacji Firmy MOREL 

oraz pełni prestiżową funkcję Prezydenta Międzynarodowych Targów Optycznych 

SILMO, odbywających się m.in. w Paryżu. Ta niezwykła osoba zaszczyci nas swoją obecnością, 

a Klienci odwiedzający stoisko MOREL będą mogli się z nią spotkać, porozmawiać i poznać historię marki 

oraz rodziny optyków reprezentowanej przez Amelie. 

Amelie Morel weźmie również udział w panelu dyskusyjnym (Speaker’s Corner, 

w dniu 24 listopada – sobota, o godzinie 12:00) i podzieli się swoim długoletnim doświadczeniem 

w międzynarodowej branży optycznej.

Jako SCORPION EYEWEAR jesteśmy dumni, że możemy reprezentować francu-

skie dziedzictwo MOREL, a zarazem czujemy, że spoczywa na nas duża odpowie-

dzialność za realizację strategii marki oraz Klientów, którzy posiadają jej produkty 

w swoich salonach. Poziom obsługi sprzedażowej, posprzedażowej oraz doradztwo 

dedykowane marce MOREL będzie bardzo wysoki, taki jaki znają Państwo 

z dotychczasowej działalności SCORPION EYEWEAR.

wszelkie informacje

pod e-mailem: morel@sceyewear.com

oraz pod numerem telefonu: 608 601 335

temat WyStąpienia ameLie moreL:
„spoglądając w przyszłość: trendy i wyzwania europejskiego rynku optycznego”
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22 741 64 77 
501 708 257 
601 308 569 

 
UL. WSPÓŁCZESNA 20                     WWW.ORATA.PL 
03-255 WARSZAWA                             BIURO@ORATA.PL 

Stelaże ścienne i panele z pleksi na oprawy, kasety i szafki na oprawy, 
projektowanie salonów optycznych 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! 
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Stelaże ścienne i panele z pleksi na oprawy, kasety i szafki na oprawy, 
projektowanie salonów optycznych

Zapraszamy do naszego stoiska na Targach Optyka 2018

ul. Spacerowa 31 
05-410 Józefów

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

e-mail: kamex@kamex.pl

www.kamex.pl

R

Marek Kamiñski

rok za³o¿enia 1985
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

ALBINEX SULEJÓWEK 47

AM OPTICAL BYDGOSZCZ 10,11

AMERICAN LENS BOD WARSZAWA 12

ARGA POZNAŃ 69

BINOKL JABŁONOWO 55

BLICK-PUNKT JELENIA GÓRA 31

CAMRO SOPOT 72

CLEX POLSKA SZCZECIN 60

DEK-OPTICA WROCŁAW 18

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 68

ESSILOR GROUP WARSZAWA 40

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 64

HAYNE POZNAŃ 15

HUMEL JÓZEFÓW 60

IDEA OPTICA OPOLE 45

i-D TOKYO GDAŃSK 60

IQ PRISMA OPOLE 43

JAI KUDO POZNAŃ 17

JZO JELENIA GÓRA 27

KAMEX JÓZEFÓW 6

MACRO OPTIC SZCZECIN 61

MAŻEX WARSZAWA 68

MCRO POZNAŃ 57

MEDICAL PARTNER POZNAŃ 64
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

NETZPOLSKA.PL POZNAŃ 65

OKO OPTICAL STRZELIN 33

OPTI SERVICE KACZYCE 54

OPTIBLOK WARSZAWA 23

OPTYKA 2018 POZNAŃ 2

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 68

ORATA WARSZAWA 6

POLAND OPTICAL CIESZYN 70,71

PROSTAF POZNAŃ 3,35

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 1,58

SCORPION EYEWEAR ZĄBKI 4,5,52,53

SERV-OPTIC KRAKÓW 62

SEYKOPOL ŁOMIANKI k/W-wy 69

SPECTRUM 2 WROCŁAW 59

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 68

TAR-POL NIEPOŁOMICE 65

TRESS BRODNICA 37

TRZPIL RUDA TALUBSKA 64

VADIM EYEWEAR SZCZECIN 21

VERMARI EYEWEAR WARSZAWA 29

VISION&FASHION BOLESŁAWIEC 63

VN GROUP / OPTIC COLLET JELENIA GÓRA 54

WOODY POLSKA ŁÓDŹ 49
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GIEŁDA OPTYCZNA
  

27.10.2018 WARSZAWA
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

HONG KONG OPTICAL FAIR    

07-09.11.2018 HONGKONG 
www.hktdc.com

TARGI OPTYKA
    

23-24.11.2018 POZNAŃ
www.targioptyka.mtp.pl

 OKULISTYKA XXI       

08-09.12.2018 WROCŁAW
www.konferencjaspektrum.icongress.pl

SILMO ISTANBUL

13-16.12.2018 STAMBUŁ
www.silmoistanbul.com

OPTI 

25-27.01.2019 MONACHIUM
www.opti.de

MIDO

23-25.02.2019 MEDIOLAN
www.mido.com

GIEŁDA OPTYCZNA
  

02.03.2019 WARSZAWA
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

GIEŁDA OPTYCZNA
  

08.03.2019 SOSNOWIEC
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

więcej informacji na: www.interoptyka.pl

Uwaga!  

Giełdy warszawskie od-
bywają się w Zespole Szkół 
Spożywczo-Gastronomicz-
nych, ul. Komorska 17/23

Giełdy w Sosnowcu odbywają 
się w hotelu Okrąglak, ul. Naruto-
wicza 59.

Informacje o terminach pochodzą 
bezpośrednio od organizatorów    
i są aktualne na dzień oddania 
magazynu do druku.

Przed wyjazdem na konkretną 
imprezę wskazane jest nawią-

zanie kontaktu z organizato-
rami.



 
Według badania opublikowanego w czasopiśmie 
Advanced Healthcare Materials naukowcy z Univers-
ity of Birmingham wynaleźli soczewki kontaktowe, 
które mogą pomóc ludziom ze ślepotą barw dzięki 
zastosowaniu taniej farby.
Ślepota barw, zwana również zaburzeniem rozpo-
znawania barw, jest dziedziczną chorobą genetycz-
ną, w wyniku której niektórzy ludzie mają problem    
z rozróżnieniem pewnych kolorów. Chociaż nie ist-
nieje żadne lekarstwo na tę chorobę, stosuje się kilka 
metod mających na celu polepszenie postrzegania 
kolorów u ludzi dotkniętych tą dolegliwością. Jed-
nak produkty znajdujące się obecnie na rynku takie, 
jak okulary filtrujące kolory są drogie, nieporęczne     
i niekompatybilne z innymi szkłami korekcyjnymi.
Normalne widzenie kolorów jest trójchromatyczne 
– oznacza to, że można stworzyć każdy kolor, łącząc 
niebieski, czerwony i zielony, które postrzegane są 
dzięki zbiorowi stożków znajdujących się w tylnej 
części oka. Stożki dzielą się na trzy grupy odpowie-
dzialne za postrzeganie: fal krótkich – niebieski, fal 
średniej długości – zielony, fal długich – czerwony. 
U osoby, która widzi normalnie, obecne są wszystkie 
trzy. Jeśli brakuje któregoś ze stożków, mózg otrzy-
muje błędne informacje, które prowadzą do ograni-
czonej umiejętności rozpoznawania pewnych kolo-
rów u niektórych ludzi.
Kilka firm sprzedaje już okulary i wykonywane na za-
mówienie soczewki do korekcji ślepoty barw, które 
mogą być zbyt drogie dla wielu użytkowników. We 
wspomnianym wcześniej badaniu tanie, miękkie, 
komercyjne soczewki kontaktowe zostały zabarwio-
ne nietoksyczną farbą, będącą pochodną rodaminy. 
Ta konkretna pochodna rodaminy została wybrana, 
ponieważ znana jest ze zdolności absorpcji pew-

nych długości fal świetlnych w widmie optycznym. 
Badacze odkryli, że farba zablokowała pasmo znaj-
dujące się pomiędzy czerwonymi i zielonymi falami, 
które postrzegane jest przez dwie grupy odpowia-
dających sobie stożków optycznych równocześnie. 
Usunięcie tego pasma za pomocą zabarwionych 
soczewek zahamowało równoczesne uruchamianie 
się stożków odpowiedzialnych za postrzeganie zie-
lonych i czerwonych fal różnej długości, pozwalając 
ludziom dotkniętym ślepotą barw lepiej rozróżniać 
kolor czerwony i zielony.
Zabarwione soczewki testowane były na ludziach      
z zaburzeniem rozpoznawania barwy czerwonej          
i zielonej (najpowszechniejsza postać zaburzeń roz-
poznawania barw). Zabarwione soczewki kontakto-
we zostały umieszczone na szkiełku. Uczestników 
poproszono o spojrzenie przez zabarwione soczewki 
na kilka liczb oraz sprawdzenie czy ich postrzeganie 
kolorów poprawiło się lub czy liczba była bardziej 
wyraźna. Poproszono ich również o obserwowanie 
otoczenia i sprawdzenie czy widzą poprawę w po-
strzeganiu kolorów.
Wyniki badania potwierdziły, że zabarwione farbą 
soczewki można stosować w celu poprawy postrze-
gania kolorów u ludzi dotkniętych zaburzeniami 
rozpoznawania barw. Obecnie przeprowadzane są 
dalsze testy na pacjentach.
Dr Haider Butt, główny badacz Wydziału Inżynierii 
Mechanicznej oraz Instytutu Technologii Ochrony 
Zdrowia University of Birmingham stwierdził: „So-
czewki kontaktowe znajdują zastosowanie w korek-
cji ślepoty barw, ponieważ łatwiej jest za ich pomo-
cą skorygować całe pole widzenia. Przeprowadzony 
przez nas proces farbowania nie wymaga żadnych 
skomplikowanych przygotowań, farba nie jest tok-
syczna dla ludzkiego oka, a nasza metoda może być 
niewielkim kosztem stosowana zarówno w przypad-
ku okularów jak i szkieł kontaktowych.”
Kontynuował: ,,Obecnie pracujemy nad przeprowa-
dzeniem podobnego procesu w celu skorygowa-
nia ślepoty na barwę fioletową i niebieską. Chce-
my połączyć również kilka farb, aby stworzyć szkła 
odpowiednie zarówno dla osób ze ślepotą barwy 
czerwonej i zielonej jak i fioletowej i niebieskiej. 
Wkrótce zamierzamy rozpocząć badania kliniczne 
na ludziach.”

Kolejna innowacja     
w zakresie szkieł 
kontaktowych, kory-
gujących ślepotę na 
barwę czerwoną i zie-
loną za pomocą zwy-
kłej farby
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Vivid Vision, firma stosująca wirtualną rzeczywistość 
(VR) w leczeniu zaburzeń wzroku, ogłosiła nawiąza-
nie współpracy ze Stanowym Uniwersytetem Nowy 
Jork (SUNY), aby rozwijać swoją pracę w zakresie le-
czenia syndromu leniwego oka.
Ściślej mówiąc, startup podpisał umowę licencyjną 
na wyłączność z uniwersytecką Fundacją Badawczą. 
Dzięki temu firma może korzystać z opatentowanego 
systemu wynalezionego przez Benjamina Backusa, 
profesora nadzwyczajnego w SUNY College of Op-
tometry, który dołączy do Vivid Vision jako dyrektor 
ds. naukowych. Wykorzystywana jest tutaj techno-
logia okulograficzna polegająca na śledzeniu ruchu 
gałek ocznych (eye-tracking), o czym fani VR wiedzą, 
że ważnym jest dla przyszłego rozwoju platformy, 
aby stymulować widzenie obuoczne w siatkówkach 
obu oczu, ucząc neurony współpracy.
„Wierzymy, że śledzenie ruchu gałki ocznej jest 
integralną częścią nowej generacji narzędzi lecze-
nia dysfunkcji obuocznych, takich jak amblyopia, 
zez i zaburzenia zbieżności,” powiedział w swoim 

oświadczeniu prezes Vivid Vision, James Blaha.
W ciągu najbliższych kilku lat system eye-trackingu 
będzie odgrywał kluczową rolę w branży VR. Tech-
nologia ta umożliwi korzystanie z nowych funkcji, 
takich jak wirtualne awatary z realistycznym ruchem 
oczu i realistycznym renderingiem. Jednak będzie 
ona również wprowadzała wiele innych korzystnych 
zmian, takich jak pomoc w leczeniu dysfunkcji oka.
W zeszłym roku odnotowano, że Vivid Vision zebrało 
2,2 miliony dolarów na leczenie chorób oczu meto-
dą VR.

Amerykańscy naukowcy opracowują niechirurgicz-
ne podejście do trwałego korygowania widzenia 
miopowego.
W artykule Nature Photonics badacze opisują uży-
cie oscylatora femtosekundowego do selektywnej 
zmiany biochemicznych i biomechanicznych właści-
wości rogówki.
Technologia ta stosuje ultraszybki laser, który do-
starcza impulsów o bardzo niskim zużyciu energii 
przy wysokiej częstotliwości powtarzania.
Uważa się, że ta technika ma mniej skutków ubocz-
nych i ograniczeń niż te, które mają zastosowanie     
w chirurgii refrakcyjnej.
Badacze opracowują obecnie prototyp kliniczny 
urządzenia i planują rozpoczęcie badań klinicznych 
do końca roku.
Naukowcy pracują również nad sposobem przewi-
dywania zachowania rogówki w wyniku zabiegu, co 
umożliwiłoby spersonalizowanie leczenia i wpro-
wadzenie zmian charakterystycznych dla pacjenta          
w celu poprawy jego wzroku.

2018/4
Źródło: Optometry Today

Vivid Vison i Uniwer-
sytet Nowy Jork na-
wiązują współpracę 
by leczyć amblyopię 
(syndrom leniwego 
oka) za pomocą VR
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Postępy na drodze 
w dążeniu do sta-
łej korekty krótko-
wzroczności bez ko-
nieczności operacji

Informacja: American Optometric Association

nowościnowości

Źródło: Optometry Today



Dotyczy bezbarwnych soczewek progresywnych Jai Kudo HyperView Identity Light 
w indeksie 1,5 z dowolną powłoką antyrefl eksyjną. 

KOD:
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Złóż zamówienie w HAYNE na kwotę powyżej 
2 000 PLN netto i odbierz kartę podarunkową 
na darmową parę soczewek progresywnych 
Jai Kudo HyperView Identity Light o wartości aż

540 PLN netto.

Szczegóły promocji dostępne w regulaminie na stronie www.hayne.pl 
lub w Dziale Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 61 841 02 05

WSZYSTKO 
z naszej oferty na raty
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ilość rat
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wpłata własna
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Dokumentacja Moorfields Eye Hospital pokazuje, że 
jedna czwarta pacjentów z pełzakowatym zapale-
niem rogówki oślepła lub straciła ponad 75% wzro-
ku.
Nowe badanie opublikowane w czasopiśmie British 
Journal of Ophthalmology odnotowało wzrost licz-
by pacjentów cierpiących na pełzakowate zapalenie 
rogówki.
Wykorzystując dane pochodzące z Moorfields Eye 
Hospital, naukowcy odkryli, że wskaźnik infekcji oka 
w południowo-wschodniej Anglii wzrósł trzykrotnie 
od 2011 roku.
Około jedna czwarta pacjentów z pełzakowatym za-
paleniem rogówki straciła 75% wzroku lub oślepła 
po przebyciu choroby. Ogółem, 25% pacjentów mu-
siało przejść przeszczep rogówki.
Profesor John Dart z University College London i Mo-
orfields Eye Hospital podkreślił, że chociaż infekcja 
występuje rzadko i dotyka zaledwie 2.5 na 100 000 
osób używających soczewek kontaktowych rocznie, 
w dużej mierze można jej zapobiec. 
,,Wzrost przypadków zachorowań podkreśla potrze-
bę zwracania uwagi osób, używających soczewek 
kontaktowych, na ryzyko związane z ich noszeniem”, 
podkreślił profesor Dart.
Oprócz rocznych danych pochodzących z Moor-
fields Eye Hospital i dotyczących częstości wystę-
powania schorzenia w latach 1985-2016, badacze 
przeprowadzili badanie kliniczno-kontrolne wśród 
63 ludzi z pełzakowatym zapaleniem rogówki oraz 
213 zdrowych ludzi codziennie noszących wymien-
ne soczewki kontaktowe.
Wszyscy uczestnicy badania wypełnili kwestiona-
riusz, którego wyniki wykazały obecność szeregu 

czynników powiązanych ze zwiększonym ryzykiem 
rozwoju infekcji.
Nawyki powiązane z trzykrotnym wzrostem ryzyka 
obejmowały nieodpowiednią higienę w trakcie no-
szenia soczewek, niemycie rąk przed ich założeniem 
oraz noszenie soczewek kontaktowych na basenie 
lub w jacuzzi.
Stosowanie Oxipolu w celu dezynfekcji zostało po-
wiązane z ponad czterokrotnie wyższym ryzykiem 
rozwoju infekcji. Od czasu przeprowadzenia badania 
roztwór został wycofany przez producenta.
Badacze odkryli również, że soczewki kontaktowe 
z jonowego hydrożelu o wysokiej zawartości wody 
(grupa IV) zostały powiązane z sześciokrotnie wyż-
szym ryzykiem wystąpienia pełzakowatego zapale-
nia rogówki.
Profesor Dart podkreślił, że mało prawdopodobne 
jest, aby obecna ,,epidemia” infekcji spowodowana 
była wyłącznie jednym ze wspomnianych czynników 
ryzyka. 
,,Ludzie, którzy noszą wymienne soczewki kontakto-
we muszą zawsze upewnić się, że dokładnie wymyli 
i osuszyli ręce przed założeniem soczewek kontak-
towych oraz unikać noszenia ich podczas pływania, 
mycia twarzy lub kąpieli. Jednodniowe soczewki 
kontaktowe, które nie wymagają używania na nie 
pojemników lub roztworów mogą być bezpieczniej-
sze. Obecnie analizujemy posiadane przez nas dane, 
aby określić czynniki ryzyka dla tego typu socze-
wek”, zaobserwował profesor.
Specjalistka ds. badań klinicznych i regulacji ze Sto-
warzyszenia Optometrystów, Farah Gatrad, powie-
działa Optometry Today, że badanie podkreśliło jak 
ważne jest edukowanie pacjentów i odpowiednia 
higiena w trakcie użytkowania soczewek kontakto-
wych.
,,Z badań przeprowadzanych przez członków stowa-
rzyszenia wiemy, że wielu pacjentów nadal nie zdaje 
sobie sprawy z ryzyka związanego z noszeniem so-
czewek oraz nie jest dla nich jasne jak używać ich      
w odpowiedni sposób”, stwierdziła.
Aby pomóc lekarzom w praktyce wspólnotowej, 
Stowarzyszenie Optometrystów stworzyło zestaw 
zasobów przeznaczonych dla pacjenta, w tym wideo 
przewodniki na temat mycia rąk i używania socze-
wek kontaktowych.

2018/5

Źródło: British Journal of Ophthalmology, Optometry Today

,,Epidemia” zagraża-
jącej wzrokowi infek-
cji oka pośród brytyj-
czyków używających 
soczewek kontakto-
wych
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Vivid Vision, firma stosująca wirtualną rzeczywistość 
(VR) w leczeniu zaburzeń wzroku, ogłosiła nawiąza-
nie współpracy ze Stanowym Uniwersytetem Nowy 
Jork (SUNY), aby rozwijać swoją pracę w zakresie le-
czenia syndromu leniwego oka.
Ściślej mówiąc, startup podpisał umowę licencyjną 
na wyłączność z uniwersytecką Fundacją Badawczą. 
Dzięki temu firma może korzystać z opatentowanego 
systemu wynalezionego przez Benjamina Backusa, 
profesora nadzwyczajnego w SUNY College of Op-
tometry, który dołączy do Vivid Vision jako dyrektor 
ds. naukowych. Wykorzystywana jest tutaj techno-
logia okulograficzna polegająca na śledzeniu ruchu 
gałek ocznych (eye-tracking), o czym fani VR wiedzą, 
że ważnym jest dla przyszłego rozwoju platformy, 
aby stymulować widzenie obuoczne w siatkówkach 
obu oczu, ucząc neurony współpracy.
„Wierzymy, że śledzenie ruchu gałki ocznej jest 
integralną częścią nowej generacji narzędzi lecze-
nia dysfunkcji obuocznych, takich jak amblyopia, 
zez i zaburzenia zbieżności,” powiedział w swoim 

oświadczeniu prezes Vivid Vision, James Blaha.
W ciągu najbliższych kilku lat system eye-trackingu 
będzie odgrywał kluczową rolę w branży VR. Tech-
nologia ta umożliwi korzystanie z nowych funkcji, 
takich jak wirtualne awatary z realistycznym ruchem 
oczu i realistycznym renderingiem. Jednak będzie 
ona również wprowadzała wiele innych korzystnych 
zmian, takich jak pomoc w leczeniu dysfunkcji oka.
W zeszłym roku odnotowano, że Vivid Vision zebrało 
2,2 miliony dolarów na leczenie chorób oczu meto-
dą VR.

Amerykańscy naukowcy opracowują niechirurgicz-
ne podejście do trwałego korygowania widzenia 
miopowego.
W artykule Nature Photonics badacze opisują uży-
cie oscylatora femtosekundowego do selektywnej 
zmiany biochemicznych i biomechanicznych właści-
wości rogówki.
Technologia ta stosuje ultraszybki laser, który do-
starcza impulsów o bardzo niskim zużyciu energii 
przy wysokiej częstotliwości powtarzania.
Uważa się, że ta technika ma mniej skutków ubocz-
nych i ograniczeń niż te, które mają zastosowanie     
w chirurgii refrakcyjnej.
Badacze opracowują obecnie prototyp kliniczny 
urządzenia i planują rozpoczęcie badań klinicznych 
do końca roku.
Naukowcy pracują również nad sposobem przewi-
dywania zachowania rogówki w wyniku zabiegu, co 
umożliwiłoby spersonalizowanie leczenia i wpro-
wadzenie zmian charakterystycznych dla pacjenta          
w celu poprawy jego wzroku.

2018/4
Źródło: Optometry Today

Vivid Vison i Uniwer-
sytet Nowy Jork na-
wiązują współpracę 
by leczyć amblyopię 
(syndrom leniwego 
oka) za pomocą VR

16

Postępy na drodze 
w dążeniu do sta-
łej korekty krótko-
wzroczności bez ko-
nieczności operacji

Informacja: American Optometric Association

nowościnowości
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TRENDS
by SILMO
W najnowszym numerze magazynu o modzie 
okularowej Trends by Silmo dział VISION’ART po-
święcony został twórczości wybitnego polskiego 
grafika, czołowego przedstawiciela polskiej szkoły 
plakatu, Romana Cieślewicza.
Roman Cieślewicz (1930-1996) był polskim „kolek-
cjonerem obrazów”, znanym z tworzenia plakatów 
i ilustracji wykonanych za pomocą kolaży, zdjęć 
i motywów graficznych. Muzeum Sztuki Deko-
racyjnej w Paryżu zorganizowało w 2018 roku 
retrospektywę jego ogromnego i stymulującego 
intelektualnie dorobku artystycznego. Określał 
swoją pracę projektanta graficznego jako pracę 
„kontrolera ruchu siatkówki” walczącego z „wizu-
alnym zanieczyszczeniem”, spowodowanym przez 
inwazję bezkształtnych obrazów bez treści. 
Oczy i spojrzenie zawsze były obecne w jego fo-
tomontażach, a wystawa jest okazją do złożenia 
hołdu twórcy poprzez zainspirowanie się jego 
dorobkiem artystycznym i zaprezentowanie jego 
prac, wybranych z myślą o konkretnym motywie 
przewodnim. Trends by Silmo prezentuje między 
innymi plakaty tworzone dla miesięcznika „Ty i Ja” 
oraz „Elle”.

ATELIER SWAROVSKI SK0163-P_32G

SILMO 

20



vadimeyewear.com 
796-554-517  I  531-485-561

Tylko do końca listopada, za każde 1 000 PLN  netto 
wydane na wyżej wymienione marki opraw otrzymasz 
kartę podarunkową HAYNE o wartości 100 PLN brutto.

Reklama Prasowa VADIM_OKO_DRUK.indd   1 09.10.2018   13:04
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Zadzwoń do Biura Obsługi Klienta JZO lub skontaktuj się ze swoim Przedstawicielem Regionalnym JZO.  
E-mail: zamowienia@jzo.com.pl •  tel. +48 75 64 14 400 •  www.jzo.com.pl/oprawy/oprawy-pepe-jeans/

Zobacz nasze oprawy podczas targów Optyka w Poznaniu.
Szykujemy wyjatkowe atrakcje dla odwiedzajacych nasze stoisko!

' '

JUST FOR

FUN
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INNOWACYJNE OPRAWY

L’AMY - « McLaren Ultimate Vision » 

W kolekcji McLaren Ultimate Vision najnowsze tech-

nologie zostały doprowadzone do perfekcji, przy za-

chowaniu istoty marki McLaren i wspieraniu innowacji, 

mających na celu osiągnięcie największej wydajności.

Kolekcja opiera się na druku 3D z zastosowaniem ty-

tanu, z którego formowana jest organiczna i zwiewna 

konstrukcja. Taki design oferuje niezwykły komfort       

w obrębie nosa, a podpórka soczewek okularowych 

o dramatycznym kształcie podtrzymuje je w dwóch 

miejscach i pozwala uniknąć jakiegokolwiek napięcia. 

Dzięki skanowaniu twarzy w 3D konstrukcja może 

zostać precyzyjnie dopasowana do wymiarów twarzy 

osoby, która ma nosić oprawy. Obrotowe zawiasy po-

krytych beta tytanem zauszników sprawiają, że można 

zagiąć je podczas składania.DZIECI

  URBAND - « Eyelet Active » 

,,Zaprezentowana po raz pierwszy podczas Silmo 

2018 linia Eyelet Active, została zaprojektowana                                 

z myślą o najmłodszych. Eyelet Active to mocne, wy-

trzymałe oprawy dla dzieci. Dobrze trzymają się one 

na twarzy dziecka, nawet jeśli obchodzi się ono z nimi 

nieostrożnie.

Dzięki nowej technologii, aktywnemu wsparciu                 

i ekstremalnemu zakrzywieniu, oprawki powracają do 

oryginalnego kształtu i położenia. Linia Eyelet Active 

zapewnia perfekcyjną stabilność i komfort przy za-

chowaniu wyrazistości obrazu.

Linie Eyelet Active łączy design, kolor i stabilność, 

nawet w przypadku najaktywniejszych dzieci!”
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OPRAWY OKULAROWE 
„TREND W MODZIE”

MARNI - « ME 2623 MARCHON » 

Zaprezentowany w kampanii reklamowej jesień/zima 

2018 model Marni ME2623 zainspirowany jest wyrafi-

nowanym stylem vintage, który znajduje odzwiercied-

lenie we wszechstronnym, charakterystycznym desig-

nie o niezwykle uderzającym, eleganckim wyglądzie. 

Niepowtarzalna estetyka bloków kolorystycznych fir-

my Marni była inspiracją dla tego projektu prostokąt-

nych, kontrastowych opraw z acetatu Mazzucchelli. 

Dopracowanie rzemiosła wynika z procesu produkcji 

ręcznej, który pozwala na połączenie ze sobą dwóch 

przednich warstw, które stanowią fantazyjny akcent. 

Geometryczne proporcje i gra kontrastów podkreślają 

mocny, stylowy charakter opraw, w perfekcyjny spo-

sób interpretując ducha wynalazczości firmy Marni.

SILMO d’Or 

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE
 ,,TREND W MODZIE”

SALVATORE FERRAGAMO - « SF184S FIORE 

MARCHON » 

Charakterystyczną cechą tego efektownego i wyjąt-

kowego modelu w kształcie motyla jest powiększony 

przód w kolorze złotym wzbogacony soczewkami 

okularowymi z potrójnym gradientem, którego kolo-

rystyka dopasowana jest do kultowych, zaokrąglonych 

końcówek zauszników. Pojedynczy detal w kształcie 

kwiatu umieszczony na obu zausznikach przechodzi 

przez szkła, tworząc wykwintny, metaliczny motyw 

Fiore.

Motyw Fiore zainspirowany kultowym obcasem jest 

jednym z najbardziej popularnych elementów desig-

nu marki oraz bohaterem jesienno-zimowej kolekcji 

dla kobiet.

Kultowy mostek w kształcie dziurki od klucza reprezen-

tuje ,,Gancio”, jeden z najbardziej popularnych moty-

wów kolekcji akcesoriów Salvatore Ferragamo, który 

wzbogaca wygląd opraw za pomocą lekkiego, bardzo 

eleganckiego, a zarazem intrygującego akcentu.
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WIDZENIE

BBGR Optique - «BLUV Xpert » 

Coraz częściej jesteśmy narażeni na działanie szkodliwego 

światła. Przewlekła ekspozycja na promieniowanie UV może 

wiązać się z powstawaniem wielu schorzeń rogówki, w tym ke-

ratopatii krystalicznej. Szkodliwe światło niebieskie może mieć 

duży wpływ na męczenie się wzroku*. Nowe szkła BLUV® Xpert 

przeznaczone są do codziennego użytkowania. Znajdujące się 

wewnątrz konkretne cząsteczki oraz świeżo opatentowana na-

notechnologia zapewniają ochronę przed promieniowaniem 

UV i szkodliwym światłem niebieskim** z zachowaniem przezro-

czystości szkieł***. Szkła BLUV® Xpert można łączyć z Neva® Max 

UV i/lub Neva® Max Blue UV w celu zwiększenia ochrony przed 

bocznymi odblaskami promieniowania UV i/lub szkodliwym 

światłem niebieskim.

*zmęczenie wzroku jest zjawiskiem, które ma wiele przyczyn 

** Przód soczewek okularowych blokuje promieniowanie UV            

w 100% (do 380 nm); soczewki okularowe o indeksie 1.60 i 1.67 

blokują 100% światła niebieskiego do 404 nm; soczewki okula-

rowe o indeksie 1.5 blokują promieniowanie UV w 100% do 402 

nm. Blokują one szkodliwe światło niebieskie w co najmniej 20% 

(415-455 nm; Arnault & al, 2013, Plos One)

*** Niezwykle słabe zabarwienie powstałe w wyniku absorpcji 

szkodliwego światła niebieskiego.

ZEISS Group - ,,UV Protect” 

Promieniowanie ultrafioletowe jest obecne każdego dnia, na-

wet jeśli pogoda jest pochmurna. Zostało udowodnione, że 

ma ono szkodliwy wpływ na nasze zdrowie, a w szczególności 

na zdrowie oczu i powiek. Pomimo panującego powszechnie 

przekonania większość sprzedawanych obecnie przezroczy-

stych soczewek okularowych nie blokuje promieniowania UV  

w całości. ZEISS opracowuje innowacyjne rozwiązania w zakre-

sie pielęgnacji oczu, wprowadzając nową technologię, która 

została zastosowana we wszystkich soczewkach okularowych 

dostępnych w portfolio firmy. Soczewkom okularowym ZEISS 

UVProtect przyznano trzy patenty. Ich podstawą są konkretne 

absorbery UV w połączeniu z nową powłoką antyrefleksyjną, 

która gwarantuje optymalną ochronę przed promieniowaniem 

UV bez konieczności dokonywania wyboru pomiędzy estetyką 

a właściwościami optycznymi.

SILMO d’Or 
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Zapraszamy do naszego systemu zamówień
www.moonlight.pl
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SILMO d’Or

fot. INTEROPTYKA
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OPRAWY OKULAROWE 
,,PROJEKTANT OPRAW OKULAROWYCH”

MORÀ BUSOLI - « Venti » 

„Ostry kontrast pomiędzy harmonijnymi, zaokrąglony-

mi kształtami a agresywnymi, geometrycznymi form-

ami. Jest to hołd dla kobiecości i męskości w jednym.

Nasz osobisty hołd dla wiecznie modnych okularów 

unisex, zaprojektowanych sto lat temu w Nowym 

Jorku, przeznaczony jest w szczególności dla ludzi                  

z charakterem.”

Z okazji stulecia powstania kształtu „panto” Morà Busoli 

i Patrick Hoet składają mu hołd, powracając do niego 

i nadając mu nowy, urzekający wygląd. Model do-

stępny jest w 12 odcieniach marmuru i 4 odcieniach 

kamieni szlachetnych. Oprawy wykonane są z włókna 

węglowego stosowanego w przemyśle lotniczym. 

Waga: 25 g. Wykonane w 100% we Włoszech.

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE  
„PROJEKTANT OPRAW OKULAROWYCH” 

IMPRESSIO - « Impressio 609 Vortex » 

Projekt wykonany za pomocą algorytmów matema-

tycznych. Oprawy w kształcie wiru wiją się wokół so-

czewek okularowych, tworząc znak nieskończoności 

przypominający kwiatowy ornament. Kształt modelu 

odzwierciedla złożoność nieskończonej prostoty. 

Przednia część wykonana jest z wypolerowanego do 

gładkości i przyciemnionego poliamidu (druk 3D), 

którego gładkość przywodzi na myśl skórę. Oprawki 

składane są ręcznie oraz za pomocą gałęzi matrycy 

z beta tytanu. Połączenie to sprawia, że możliwe jest 

stworzenie bardzo lekkich, dużych oprawek (20 g,        

w tym szkła).



w w w . g o g g l e P A E . c o m
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SILMO d’Or
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MATERIAŁY / WYPOSAŻENIE

ESSILOR - « Vision R-800 » 

Vision-RTM 800 firmy Essilor, foropter z ciągłymi zmia-

nami mocy i unikalnymi algorytmami ma na celu po-

móc specjaliście w badaniu refrakcji oraz umożliwić 

pacjentowi natychmiastowe porównanie mocy prze-

pisanych okularów korekcyjnych w symulowanych                            

w realistyczny sposób warunkach. Został on zaprojek-

towany, aby ułatwić badanie refrakcji i sprawić, aby było 

ono bardziej precyzyjne oraz wygodne dla pacjenta.

Opracowanie: INTEROPTYKA, na podst. mat. pras. SILMO PARIS





38 2018/5

SILMO PARIS 

„Impreza jest prawdziwie wielopłasz-
czyznowym wydarzeniem, zapro-
jektowanym z myślą o wszystkich 
aspektach sektora optycznego: op-
tymalizuje ofertę wystawców, do-
datkowo zapewniając informacje, 
szkolenia i monitorowanie trendów, 
w celu uzyskania pełnej panoramy 
naszej branży” - mówi Eric Lenoir, dy-
rektor SILMO. „Wspaniale jest widzieć 

całą kreatywność i energię w ekspo-
zycjach na targach” - zauważa Amélie 
Morel, przewodnicząca Silmo Paris.

Najważniejsze dane z SILMO Pa-
ris 2018
965 wystawców (w tym 77% zagra-
nicznych), 1 548 marek, 230 nowych 
firm, 80 000 m2 powierzchni wysta-
wienniczej.

PARYŻ W dn. 28.09 - 01.10 br. odbyły się 52. Międzynarodowe Targi Optyczne SILMO.  965 wystawców,   
w tym 230 firm, które po raz pierwszy uczestniczyły w targach, miało okazję gościć ponad 37 000 pro-
fesjonalistów z branży.  Targi SILMO Paris 2018 potwierdziły swoją mocną pozycję na świecie!

Fot. INTEROPTYKA, SILMO PARIS
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Przegląd najważniejszych wyda-
rzeń z 2018 edycji
Nowa przestrzeń SILMO NEXT pozwoli-
ła odsłonić przyszłość, dzięki wyborowi 
Modnych Produktów, który pojawił się 
w cyfrowym magazynie TRENDS by SIL-
MO. Publikacja przedstawia prognozy 
na 2019 rok i jest dostępna przez cały 
czas na stronie internetowej targów 
(silmoparis.com).
Współdziałające i uzupełniające forum 
FUTUROLOGY prezentowało produk-
ty, usługi i technologie jutra, łącząc 
znane marki i start-upy, aby wyróżnić 
cztery tematy: sport, dobre samopo-

czucie i zdrowie, rozrywkę i druk 3D.
Na czele z belgijskim projektantem i ar-
chitektem wnętrz, Michelem Pennema-
nem, w niebanalnych wnętrzach Musée 
des Arts Forains, członkowie jury SILMO 

d’OR przyznali, po raz kolejny, słynne 
skrzydlate statuetki. (patrz str. 28-36).
Od 2010 roku AKADEMIA SILMO wspie-
ra profesjonalistów z branży optycznej 
w dążeniu do doskonałości, proponując 
warsztaty naukowe i seminaria, dzięki 
którym mogą doskonalić swoją wiedzę 
i rozmawiać z ekspertami z każdej dzie-
dziny. Dziewiąta edycja tej konferencji 
naukowej zgromadziła ponad sto osób. 
Targi są corocznym stymulującym wy-
darzeniem, którego nie można przega-
pić: rozciągającym się na każdą część 
świata dzięki SILMO FAMILY.

Opracowanie: Interoptyka, na podst. 
mat. pras. SILMO PARIS

Fotorelacja na www.interoptyka.pl

Kolejne targi SILMO 
PARIS  odbędą się 

w dniach 27 - 30 
września 2019







mod. DEFRAME 8017 C2
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Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. IQ Prisma

Branża optyczna ciągle się rozwija. Wprowadzamy nowe technologie. Na rynku jest wiele ciekawych opraw 
z elementami drewna czy kamienia. Innowacyjnym materiałem, który został wykorzystany w najnowszej 
kolekcji DEFRAME jest żywica epoksydowa. Atutami tego materiału są bez wątpienia odporność na zary- 
sowania oraz twardość. Co więcej i przede wszystkim, w oprawach DEFRAME użyto ją ze względów este- 
tycznych. Naniesiona na metal czy płytę świetnie połyskuje i chroni elementy ozdobne, które są pod nią.  
Z tego połączenia stworzyliśmy bardzo eleganckie modele z elementami biżuterii. DEFRAME to styl i klasa, 
zamknięte w każdej oprawie. Wszystkie te modele dostępne w sprzedaży u naszych przedstawicieli już 
od listopada.

mod. DEFRAME 8549CD C1

mod. DEFRAME 8552CD C2
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W najnowszej kolekcji opraw korekcyjnych MOCOA. postawiliśmy na 
cienkie oprawy z płyty, które nie dominują w stylizacji, ale świetnie 
ją dopełniają. Dodatkowy kolorystyczny element czy ciekawe 
ozdoby podkreślają styl i nadają smaku całości. Utrzymując się                   
w trendach wybraliśmy najmodniejsze kształty 2018 roku. 

1

2

3

4

5

1.  MOCOA. mod. 22207CD C1
2.  MOCOA. mod. 22207CD C2
3.  MOCOA. mod. 22200 C2

4.  MOCOA. mod. 22208CD C1
5. MOCOA. mod. 22225CD C3

Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. IDEA OPTICA.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, obok okrągłych 
opraw z kolorowymi wstawkami proponujemy bardziej 
ozdobne, kocie oprawy, w pożądanych w ostatnim sezonie 
krystalicznych płytach.           
Mężczyznom dedykujemy lekkie oprawy z TR90 w klimacie 
nowoczesnego aviatora. Kolejnym rozwiązaniem jest prosto-
kątna oprawa w sportowym stylu z kolorowym paskiem oraz 
efektem drewna, co nadaje jej charakteru. 
MOCOA. sprawi, że jesień będzie wyjątkowa. Zapraszamy                
do kontaktu z naszymi przedstawicielami.
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Hector&Björn, oprawy inspirowane pięknem skandynawskiej natury, 

jej chłodnym, surowym klimatem.

Utrzymane w stonowanych kolorach, wzbogacone metalowymi 

zdobieniami i wycięciami. 

Kolekcja stworzona z wykorzystaniem geometrycznej doskonałości, 

wykonana z dbałością o każdy detal. 

Modele odzwierciedlające poczucie nowoczesnego minimalizmu, Modele odzwierciedlające poczucie nowoczesnego minimalizmu, 

będącego połączeniem zamiłowania do prostoty i niebanalnych form. 

Zaprojektowane z myślą o zachowaniu harmonii 

pomiędzy użytecznością, a modnym designem. 

48



Hector&Björn, oprawy inspirowane pięknem skandynawskiej natury, 

jej chłodnym, surowym klimatem.

Utrzymane w stonowanych kolorach, wzbogacone metalowymi 

zdobieniami i wycięciami. 

Kolekcja stworzona z wykorzystaniem geometrycznej doskonałości, 

wykonana z dabłością o każdy detal. 

Modele odzwierciedlające poczucie nowoczesnego minimalizmu, Modele odzwierciedlające poczucie nowoczesnego minimalizmu, 

będącego połączeniem zamiłowania do prostoty i niebanalnych form. 

Zaprojektowane z myślą o zachowaniu harmonii 

pomiędzy użytecznością, a modnym designem. 
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Już od 20 lat marka Caroline 
Abram zachwyca klientki 

na całym świecie!

1998 – to rok, w którym Caroline Abram zaprojektowała 

pierwsze akcesoria okularowe, a w roku 2008 pierwszą 

parę okularów.

Podczas SILMO 2018, 28 września – 1 października odbyła 

się prezentacja nowej kolekcji opraw, specjalnie zaprojek-

towanej z okazji tak okrągłej rocznicy. Są to oprawy deli-

katne, lecz wyraziste, bardzo kobiece i niepowtarzalne!

Caroline Abram to utalentowana artystka z Paryża, która 

każdy model kolekcji projektuje sama. Jej oprawy okula-

rowe i okulary przeciwsłoneczne charakteryzuje ciekawa 

kolorystyka, znakomite materiały i nietuzinkowe wzorni-

ctwo. Główna idea projektantki to pokazać piękno kobiety 

i podkreślić jej osobowość.

Urodziła się w rodzinie optyków. Caroline Abram także 

studiowała optometrię i tak została wciągnięta w rodzin-

ny biznes. A potem połączyła to, co znała najlepiej – świat 

okularów i artystyczną duszę.

Na eklektyzm jej kreatywności miało wpływ dzieciństwo 

spędzone  w Senegalu, w jej projektach widać feerię afry-

kańskich barw, fascynacje stylem retro oraz związek z in-

dyjskim, bretońskim i polskim pochodzeniem.

20 lat temu  wystartowała  z  małym biznesem i przez 

długi czas tworzyła ręcznie robione akcesoria okularowe: 

łańcuszki i lupki. Dzięki tej eleganckiej biżuterii okularowej 

zyskała sławę. W 2008 roku Caroline Abram postanowiła 

stworzyć własną markę, dostrzegając zapotrzebowanie na 

pociągające i eleganckie damskie oprawy okularowe pod-

kreślające w prosty sposób kobiecość.

20-lecie CAROLINE ABRAM
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Wszystkie oprawki Caroline Abram są zaprojektowane tak, 

aby uwydatnić urodę kobiety i jej osobowość. W takich oku-

larach kobieta ma się dobrze czuć i świetnie wyglądać.

Kolekcje są bardzo zróżnicowane. Wybierać można spośród 

wzorów klasycznych i dyskretnych, po bardzo barwne i fan-

tazyjne. Pomysłem designerki jest zaprezentowanie tego 

samego modelu w wielu połączeniach kolorystycznych – ta-

kich niuansów oczekują kobiety.

Dodatkowo, do każdej pary okularów można dobrać pasują-

ce akcesoria: piórka, łańcuszki, pompony, biżuteryjne ozdoby.  

Dzięki nim, całość nabiera oryginalnego charakteru.

Opracowanie: INTEROPTYKA, 
na podst. mat. pras. OPTIC COLLET,

fot. INTEROPTYKA
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Okiem Stylisty 
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Patrząc na potencjał tych pierw-
szych dwóch wizytowanych państw 
i porównując je z rynkiem polskim, 
można zauważyć różnice. Różnice 
dotyczące stylu, mody i ogólnie całej 
stylizacji opraw okularowych. Mogą 
one stanowić o kierunku rozwoju 
również rynku polskiego w najbliż-
szym czasie.
 Zarówno w Stanach Zjednoczo-
nych, jak i we Włoszech, co oczywi-
ście związane jest ze specyfikacją 
tych krajów, pierwszym elementem 
i chyba najważniejszym, jest inna 
świadomość nie tylko potrzeb pro-
tetycznych opraw, lecz wielu innych 
pożądanych ich zalet.
 Oprawy okularowe ewidentnie 
są ważnym elementem całego wi-
zerunku. Świadomie dopasowane, 
świadomie ubierane i – co jest wspa-
niałe – ze świadomością noszone.
 Ilość salonów optycznych na Za-
chodzie jest zdumiewająca. Ich mno-
gość generuje kilka ważnych pytań: 
Jaka jest struktura rynku optyki oku-
larowej? Jak duże jest zapotrzebowa-
nie na oprawy? Patrząc na mijających 
nas przechodniów, od Nowego Yorku 

do San Francisco, od wschodniego 
do zachodniego wybrzeża, byliśmy 
zdumieni tak ogromną ilością noszo-
nych opraw. 
 Oprawy nie stanowiły celu sa-
mego w sobie, lecz w świadomości 
ich właścicieli stanowiły atrybut, taki, 
który można by porównać w niektó-
rych przypadkach do butów, a w in-
nych -  do zapachów. Z jednej strony 
to produkt potrzebny każdego dnia, 
a z drugiej -  niezwykle wyrafinowany 
i ekscentryczny.
 Stylistyka okularowa jest nie-
zwykle zróżnicowana, pełna nowa-
torskich, jak i klasycznych rozwiązań. 
Ulica staje się swoistym wybiegiem 
-  czerwonym dywanem do prezen-
towania mody okularowej -  ready to 
wear – gdzie wzory i jakość są trud-
ne do zapamiętania, a styl pozostaje 
w pamięci jako wrażenie, emocja, coś 
co najczęściej pozostaje we mnie, 
gdy obcuję ze sztuką.
 Niezwykła dostępność opraw 
okularowych i obecność tak wielu 
salonów optycznych zapewne pod-
legają różnym zasadom rynku. Po-
daż i popyt, jak widać, napędzane są 

modą i nienasyconym apetytem na 
poszukiwanie piękna i stylu. 
Co również niezwykłe, wiele bardzo 
renomowanych marek można było 
kupić w salonach w bardzo zróżni-
cowanych cenach. Niemniej, dostęp-
ność marek premium i siła nabywcza 
dolara i euro powodują, że wiele 
wspaniałych produktów jest dostęp-
nych niemalże dla każdego. Stąd 
najprawdopodbniej wypływa  moje 
zaspokojenie stylistyczne oprawa-
mi, których mnogość i jakość będą 
stanowiły swoisty punkt odniesienia 
w procesie ich doboru. Co ciekawe, 
jako druga strona medalu, z pomi-
nięciem takich miejsc jak China Town 
w Nowym Yorku czy San Francisco, 
nie spotkaliśmy się z niemarkowy-
mi oprawami okularowymi. Ulice, 
zarówno Rzymu, jak i Waszyngtonu, 
to dla mnie w dużej mierze wyznacz-
nik świadomości stylu i umiejętności 
wplatania w życie tego, co piękne. 
W szczególności Rzym pozostawia 
w sercu swoistego rodzaju tęsknotę. 
Tęsknotę pięknego smaku. 

Ostatnich kilka tygodni spędziliśmy na podróżach. Podróżowaliśmy mię-
dzy innymi po Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Litwie i innych krajach. 

Jak to ktoś mądry napisał: „Podróże kształcą“. Oglądając w tak wielu 
miastach, które zwiedziliśmy, salony optyczne, mam wiele spostrzeżeń.
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Fot. Monika Misiak-Tabaczyńska, Olaf Tabaczyński 

Olaf Tabaczyński
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www.spectrum24.pl    hso@hso-spectrum.pl
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Verify your Identity.
Najnowsza kolekcja okularów marki i-D Tokyo to połączenie technicznej 
perfekcji z minimalistyczną formą tytanowych oprawek. Klasyczny de-
sign lekkich okularów to propozycja dla kogoś kto szuka prostych form 
i własnego stylu. Okulary i-D Tokyo idealnie podkreślają charakter, są nie 
tylko częścią garderoby, ale przede wszystkim osobistym ID do podkre-
ślenia indywidualnego stylu. Najnowsza kolekcja zawiera klasyczne formy 
i motyw retro w oprawie ze współczesnych materiałów. Czas odnaleźć                
w czymś tak osobistym, jak okulary nie tylko markę, ale i siebie.

2018/458

USŁUGI SZLIFOWANIA I MONTAŻU 
SOCZEWEK OKULAROWYCH

Oferujemy:
- montaż soczewek okularowych nowych i używanych, 

w tym przeszlifowania
- odbiór zamówień kurierem UPS bezpośrednio 

od Państwa w cenie 10 zł netto
- hurtowe ceny soczewek okularowych

Cennik usług (montaż pary soczewek):
- pełna: 10 zł
- żyłka: 20 zł
- patent: 50 zł

Kontakt:
telefon / faks 91 484 37 15
www.macrooptic.pl

Termin wykonania usługi - 24h od momentu otrzymania przesyłki.

Promocja! Do każdej pracy gratis ściereczka 
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www.macrooptic.pl
tel/fax   91 484 37 15

offi ce@macrooptic.pl

www.macrooptic.pl

Kompleksowe zaopatrzenie 
salonów optycznych
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oprawy 
PABLO LUCIANO

Teraz nowe, 
niższe ceny!

tel. 25 68 30 793
kom. 601 277 981
www. etui-trzpil.pl
e-mail: etui@poczta.onet.pl

BEZPOŚREDNI IMPORTER
I PRODUCENT ETUI
DO OKULARÓW
PAWEŁ TRZPIL

www.hadas-lancuszki-okulary.pl
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W sobotę, 13 października, odbył się 1. Rodzinny Bieg Czas 
Na Wzrok, organizowany z okazji obchodów Światowego 
Dnia Wzroku. Wyjątkowe wydarzenie miało charakter sporto-
wy i rodzinny, ale przede wszystkim – charytatywny. Dzięki 
inicjatywie Organizatora – Grupy Essilor – 1048 par oku-
larów zostanie przekazanych wychowankom domów dzie-
cka, u których stwierdzono konieczność korekcji okularo-
wej. Akcję swoją obecnością wsparli: Danuta Stenka, Lara 
Gessler, Ewa Kasprzyk, Katarzyna Cichopek, Odeta Moro, 
Artur Żmijewski, Anna Dereszowska, Beata Sadowska, 
Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan oraz wie-
le innych znanych gwiazd.  
Biegacze mieli do pokonania 5 kilometrów. Dzięki ogromnemu za-
interesowaniu Biegiem, aż 1048 par okularów powędruje do po-
trzebujących dzieci z domów dziecka. Inicjatywa jest kontynuacją 
programu Zobacz Lepszą Przyszłość, w ramach której pracownicy 
Grupy Essilor realizowali projekt przesiewowych badań wzroku                    
w domach dziecka w całej Polsce. Inicjatywę doceniła kapituła 
Akademii Rozwoju Filantropii, decyzją której projekt otrzymał na-
grodę główną w prestiżowym konkursie „Dobroczyńca Roku”. 
Uroczyste podsumowanie sukcesu kampanii Czas na Wzrok 
40+
1. Rodzinny Bieg Czas Na Wzrok był również okazją do podsumo-
wania spektakularnego sukcesu kampanii edukacyjnej Czas Na 

Wzrok 40+. Głównym celem i założeniem akcji jest budowanie 
świadomości potrzeby regularnych badań wzroku oraz prawid-
łowej korekcji okularowej, a także edukacja w zakresie prezbio-
pii. To dzięki kampanii Polacy zaczęli otwarcie mówić o swoich 
kłopotach z widzeniem po 40. roku życia. Mimo że prezbiopia 
jest nieuniknionym procesem fizjologicznym, można w prosty 
sposób jej zaradzić, dobierając okulary korekcyjne z soczewkami 
progresywnymi. 
Rodzinnie i na sportowo
Wydarzeniu towarzyszył szereg atrakcji rodzinnych – zarów-
no dla dzieci, jak i dorosłych. Zainteresowani mogli poddać się 
przesiewowemu badaniu wzroku. Na najmłodszych czekała spe-
cjalna strefa relaksu z animacjami dla dzieci. Wyjątkową atrakcją 
był również Bieg Dla Dzieci w trzech kategoriach wiekowych (5-7 
lat, 8-12 lat oraz 13-15 lat), na trzech dystansach: 100 m, 200 m 
oraz 400 m. 
Pomysłodawcą i organizatorem 1. Rodzinnego Biegu Czas Na 
Wzrok jest Grupa Essilor – lider w produkcji rozwiązań korygują-
cych wzrok. Partnerzy wydarzenia to firmy optyczne, działające na 
terenie kraju: Essilor Polonia, JZO, JAI KUDO oraz Essilor Optical 
Laboratory Poland. 
Obszerny fotoreportaż w kolejnym wydaniu magazynu OKO.

Informujemy, że w październiku zakończyła się kolejna edycja 
kursu refrakcji II stopnia, w którym uczestniczyło 30 osób. 
Zapraszamy Państwa na kurs refrakcji I stopnia, którego roz-
poczęcie zostało przeniesione z października br. na 19-20 
stycznia 2019 r. Nowe terminy kolejnych zajęć to: 2-3 luty        
i 16-17 luty 2019 r. Proponujemy Państwu, w ramach kur-
su refrakcji pierwszego stopnia cykl zajęć obejmujących 
wiadomości teoretyczne, jak również ćwiczenia praktyczne                 

z zakresu podstaw refrakcji (łącznie 36 godzin). Zajęcia 
praktyczne odbywają się z wykorzystaniem m.in. foroptera, 
lampy szczelinowej oraz kasety okulistycznej. Wykłady, jak 
również ćwiczenia prowadzone są przez dr n. med. Andrzeja 
Styszyńskiego, w systemie sobotnio-niedzielnym, raz w mie-
siącu  w siedzibie KRIO, ul. Przy Agorze 28 w Warszawie. 
Pełna informacja wraz z programami kursów I, II, III i IV stopnia 
dostępna jest na stronie internetowej Cechu: 
www.cechoptyk.waw.pl Zgłoszenia na kursy przyjmuje  
Biuro Cechu - tel. 22 635 78 67, od poniedziałku do piątku                 
w godz. 9:00-13:00, e-mail: cech.optyk@interia.pl

wieści z branży 

Kurs Refrakcji w Cechu 
Optyków w Warszawie

inf. wł. Cechu

Pobiegli wspólnie dla podopiecznych 
domów dziecka
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Informacja: Marketing & Communications 
Consultants



Ćwiczę oko! 
 - terapia 

niedowidzenia 
 Dla rodziców, pedagogów,

specjalistów  
Grupa dyskusyjna
Podstawy teoretyczne
Ćwiczenia wzrokowe z
omówieniem:

- jednooczne 
- odtłumiające 
- obuoczne

Kurs 
online! 

ZAPISY I INFORMACJE: 
kursy.cwiczeoko.pl



tel./fax 68 325 02 70, kom. 602 30 82 31, biuro@optysport.pl

automaty szlifierskie z gwarancją 12 miesięcy
Essilor Kappa/Gamma, Nidek 

sprawny serwis, części zamienne 
nowe i regenerowane, tarcze szlifierskie

e-mail: miki@elefantoptyka.pl
www.elefantoptyka.pl                                 tel. 664760066

ELEFANT - OPTYKA
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Sprzedam 
używany polomierz PTS 900.

Tel. 533757651

SPRZEDAM

ZAKŁAD OPTYCZNY
Młodemu, ambitnemu optykowi 

odstąpię w atrakcyjnej cenie
Zakład Optyczny działający od 

1960 r. w pełni wyposażony  
w Kędzierzynie-Koźlu. 

Przy ulicy handlowej w centrum
Lokal własnościowy 60 m2 wy-
posażony w pracownię, gabinet 
okulistyczny oraz pom. socjalne 

i sanitariaty.
Pomogę na starcie!

tel. 77 4821182  
lub 691 544848

SPRZEDAM OKAZYJNIE
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tel./fax 68 325 02 70, kom. 602 30 82 31, biuro@optysport.pl

automaty szlifierskie z gwarancją 12 miesięcy
Essilor Kappa/Gamma, Nidek 

sprawny serwis, części zamienne 
nowe i regenerowane, tarcze szlifierskie

e-mail: miki@elefantoptyka.pl
www.elefantoptyka.pl                                 tel. 664760066

ELEFANT - OPTYKA

Dnia 02.09.2018. zmarł w wieku 89 lat (do końca prowadząc 
Zakład Optyczny), Mistrz Optyki Okularowej 

Śp. JÓZEF WIŚNIEWSKI 
z Tomaszowa Lubelskiego.

Serdeczne Podziękowania za udział w uroczystościach 
pogrzebowych delegacji Lubelskiego Cechu Optyków, 

Optykom i Firmom Optycznym
Składa Rodzina
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Nasze Produkty:

SOCZEWKI, LUPY,
Podgrzewacze opraw, Płyny 
do czyszczenia Soczewek, 

Zawieszki Cenowe,
Soczewki Diagnostyczne, 

Pupilometry mechaniczne, 
Szablony, 

Cykliczne  atrakcyjne promo-
cje na www.seykopol.pl
Jesteśmy na Facebooku

tel. 22 751 24 02 
kom. 504 077 214 
 info@seykopol.pl

PROMOCJE
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SPRZEDAŻ i SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl

- OCT - tomograf okulistyczny 
-iVue- made in USA

- Urządzenia diagnostyczne do 
gabinetu okulistycznego

- Polomierze - perymetry okuli-
styczne.

Serwis urządzeń okulistycznych 
i Naprawy

OFERTA OKAZYJNA

tel. 603 939 930
 a.nowojski@gmail.com

SPRZEDAM
używane wyposażenie 
zakładu optycznego,

w tym: autorefraktometr 
z keratometrem 

automat ESSILOR KAPPA, 
foropter TOPCON 

oraz lampę szczelinową

tel. 785734797 
 jerzy862@gmail.com
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SPRZEDAŻ i SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl
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SPRZEDAM

oprawy 
PABLO LUCIANO

Teraz nowe, 
niższe ceny!

tel. 25 68 30 793
kom. 601 277 981
www. etui-trzpil.pl
e-mail: etui@poczta.onet.pl

BEZPOŚREDNI IMPORTER
I PRODUCENT ETUI
DO OKULARÓW
PAWEŁ TRZPIL

używane wyposażenie 

zakładu optycznego

w tym autorefraktometr 

z keratometrem 

automat esilor kappa 

foropter topcon 

oraz lampę szczelinową

tel. 785734797
lub

 jerzy862@gmail.com

TU OKULARNIK

SPRZEDAM TANIO

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 
7 marca 2018 r. zmarł nasz kolega  

i długoletni członek Cechu

ŚP. JÓZEF MODZELEWSKI

Cześć Jego Pamięci!

wieści z branży
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WARSZAWA W dniach 17-18 marca 
zakończyła się pierwsza, tegorocz-
na edycja kursu refrakcji pierwsze-
go stopnia organizowana przez 
Cech, w szkoleniu wzięło udział 46 
osób. Ze względu na duże zaintere-
sowanie kursem refrakcji I stopnia, 
zgodnie z wcześniej podawaną in-
formacją, w dniach 21-22 kwietnia 
rozpoczęły się zajęcia drugiej edycji 
kursu refrakcji I stopnia, szkolenie 
zakończy się w czerwcu. Dlatego 
już teraz zapraszamy wszystkich na 

kontynuację zagadnień z zakresu 
refrakcji w ramach kursu refrakcji 
drugiego stopnia planowanego po 
wakacjach. 
www.cechoptyk.waw.pl

Zarząd Pomorskiego Cechu Op-
tyków w Gdańsku informuje, że 
w roku 2018 zaplanowaliśmy na-
stępujące kursy i szkolenia:
1) kurs refrakcji, który ma na celu 
poszerzenie wiedzy teoretycznej 
i praktycznej z zakresu optyki i re-
frakcji; przewidujemy trzy edycje 

kursu refrakcji; pierwsza edycja         
w okresie 27.01. – 22.04.2018 r.: tryb 
weekendowy, spotkania co drugi 
tydzień; kolejne edycje wiosną i je-
sienią  
2) Kurs optyka okularowego, który 
ma za zadanie przygotować uczest-
nika do przystąpienia do egzaminu           
i uzyskania tytułu zawodowego 
czeladnika; planowany termin – je-
sień 2018 r. 
Zarząd Pomorskiego Cechu Op-
tyków zaprasza osoby spełniające 
warunki kwalifikacji zawodowej do 
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Kursy w Pomorskim 
Cechu Optyków

Dyrektor Biura KRIO w Warszawie

Pani Joannie Wójcik

z powodu śmierci Mamy składamy wyrazy
szczerego żalu i współczucia 

Zarząd i Członkowie Lubelskiego Cechu
Optyków

Rodzinie zmarłego 
Wyrazy szczerego współczucia składają 

członkowie i Zarząd
 Międzywojewódzkiego Cechu Rzemiosł 

Optycznych w Poznaniu

Dyrektorowi Biura KRIO

Pani Joannie Wójcik

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa wsparcia w tych trudnych chwilach, 

po stracie Mamy

w imieniu Zarządu
Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej 

składa Prezes KRIO 
Jan Witkowski

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 
30 marca 2018 r.  zmarł

ŚP. CZESŁAW DRABCZAK
mistrz Optyki okularowej

wieloletni członek zarządu naszego Cechu 
oraz wspaniały Kolega.

Cześć Jego pamięci!

 Rodzinie Zmarłego Wyrazy szczerego współczucia
                      składają Członkowie i Zarząd 

Międzywojewódzkiego Cechu Rzemiosł Optycznych 
w Poznaniu
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Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 
7 marca 2018 r. zmarł nasz kolega  

i długoletni członek Cechu

ŚP. JÓZEF MODZELEWSKI

Cześć Jego Pamięci!

wieści z branży
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WARSZAWA W dniach 17-18 marca 
zakończyła się pierwsza, tegorocz-
na edycja kursu refrakcji pierwsze-
go stopnia organizowana przez 
Cech, w szkoleniu wzięło udział 46 
osób. Ze względu na duże zaintere-
sowanie kursem refrakcji I stopnia, 
zgodnie z wcześniej podawaną in-
formacją, w dniach 21-22 kwietnia 
rozpoczęły się zajęcia drugiej edycji 
kursu refrakcji I stopnia, szkolenie 
zakończy się w czerwcu. Dlatego 
już teraz zapraszamy wszystkich na 

kontynuację zagadnień z zakresu 
refrakcji w ramach kursu refrakcji 
drugiego stopnia planowanego po 
wakacjach. 
www.cechoptyk.waw.pl

Zarząd Pomorskiego Cechu Op-
tyków w Gdańsku informuje, że 
w roku 2018 zaplanowaliśmy na-
stępujące kursy i szkolenia:
1) kurs refrakcji, który ma na celu 
poszerzenie wiedzy teoretycznej 
i praktycznej z zakresu optyki i re-
frakcji; przewidujemy trzy edycje 

kursu refrakcji; pierwsza edycja         
w okresie 27.01. – 22.04.2018 r.: tryb 
weekendowy, spotkania co drugi 
tydzień; kolejne edycje wiosną i je-
sienią  
2) Kurs optyka okularowego, który 
ma za zadanie przygotować uczest-
nika do przystąpienia do egzaminu           
i uzyskania tytułu zawodowego 
czeladnika; planowany termin – je-
sień 2018 r. 
Zarząd Pomorskiego Cechu Op-
tyków zaprasza osoby spełniające 
warunki kwalifikacji zawodowej do 
przystąpienia do egzaminu czelad-
niczego oraz egzaminu mistrzow-
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rowy.
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używane wyposażenie 
Gabinetu Okulistycznego.

 tel. 603 79 10 44
nowojewska@list.pl 
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