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(1) W pomieszczeniach i na zewnątrz. „Szkodliwe światło niebieskie” jest obliczane w zakresie od 380 nm do 460 nm. 

MAKSYMALNA OCHRONA WZROKU!
OCHRONA PRZED RAŻĄCYM ŚWIATŁEM SŁONECZNYM 
I PROMIENIAMI UV + FILTROWANIE SZKODLIWEGO 
ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO1
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NAJLEPSZE SZKŁA 
FOTOCHROMOWE 
WE WSZYSTKICH KATEGORIACH3 
TRANSITIONS® SIGNATURE® GEN8™

NAJLEPSZE DLA OSÓB 
NOSZĄCYCH OKULARY, 
WRAŻLIWYCH LUB NARAŻONYCH 
NA INTENSYWNE ŚWIATŁO

NAJLEPSZE DLA OSÓB  
NOSZĄCYCH OKULARY, 
NARAŻONYCH NA INTENSYWNE 
ŚWIATŁO I ODBLASKI 

Transitions® Signature® GEN 8™ 
Wybierz swój styl:

Transitions® XTRActive® Polarized™  
Dostępny kolor:

Transitions® XTRActive® New Generation
Wybierz swój styl:

brązowe

szarozielone granatowe

fioletowe bursztynowe

zielone

szare szare

Wyraź swój indywidualny styl za pomocą dodatkowej pary 
okularów, ze szkłami Transitions® XTRActive® w wersji lustrzanej

szare brązowe

szarozielone
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(1) Transitions Optical Life360 Test na żywo w USA, Francji, Chinach (Ifop, 2016-2017); N=117.
(2) Transitions Optical Test jakości widzenia i doświadczenia wzrokowego w kontrolowanych sytuacjach 
laboratoryjnych (testy laboratoryjne), US, Eurosyn, Q4 2019, N=135.
(3) Ustalono w oparciu o najwyższy łączny wynik pośród najczęściej stosowanych szkieł fotochromowych 
codziennego użytku uzyskany w pomiarach kluczowych właściwości fotochromowych ważonych ich względną 
istotnością dla klientów. 
(4) Szkła TransitionsQ Signature GEN 8 blokują ponad 20% szkodliwego światła niebieskiego wewnątrz, 87%  
na zewnątrz, z wyjątkiem Transitions Signature style colours, które blokują 75% szkodliwego światła niebieskiego 
na zewnątrz. „Szkodliwe światło niebieskie” jest obliczane w zakresie od 380 nm do 460 nm.
(5) Najciemniejsze w wysokich temperaturach, w samochodzie, zapewniają ochronę przed światłem niebieskim  
wśród przezroczystych do bardzo ciemnych szkieł fotochromowych. *Ochrona przed szkodliwym światłem niebieskim 
(380nm-460nm) wśród szkieł poliwęglanowych i szarych 1,5: blokowanie (i) do 34% w pomieszczeniach przy 23°C, (ii), 
do 64% za przednią szybą (iii), do 90% na zewnątrz w temperaturze 23 °C i (iv) do 83% na zewnątrz w 35°C. 
(6) Od przejrzystej do bardzo ciemnej kategorii fotochromowej. Testy na szkłach poliwęglanowych i szarych 1,5  
w temperaturze 35°C osiągając wartość <18%T przy użyciu standardowej metody testowania Transitions Optical. 
(7) W kategorii od bezbarwnych do ciemnych. Szkła poliwęglanowe i szare 1,5 testowane w temperaturze 23°C  
za przednią szybą, osiągając od 18%T do 43%T. 
(8) Transitions XTRActive Nowej Generacji blokują do 34% szkodliwego światła niebieskiego wewnątrz oraz do 90% 
szkodliwego światła niebieskiego na zewnątrz. „Szkodliwe światło niebieskie” jest obliczane w zakresie od 380 nm  
do 460 nm. Na podstawie testów polikarbonowych szarych szkieł w 23°C.
(9) EcoOptics Limited- prof. Nicholas Roberts, Badanie ilościowe oceniające wzrokowe korzyści właściwości 
polaryzacyjnych szkieł, 2019/2020. 
(10) Na podstawie testów na materiałach na szarych szkłach w temp. 23°C, przy użyciu normy ISO 12312-1. 
(11) Na podstawie testów na materiałach na szarych szkłach, uzyskują transmisję poniżej 45% przy 23°C za szybą 
samochodu. Szkła uzyskujące polaryzację 30% za szybą samochodu, co oznacza brak klasyfikacji jako polaryzacja. 
(12) Transitions XTRActive Polarized blokują do 34% szkodliwego światła niebieskiego wewnątrz oraz do 90% 
szkodliwego światła niebieskiego na zewnątrz. „Szkodliwe światło niebieskie” jest obliczane w zakresie od 380 nm 
do 460 nm. Na podstawie testów polikarbonowych szarych szkieł w 23°C.

Szkła Transitions® XTRActive® nowej generacji 
zostały zaprojektowane specjalnie tak, aby zapewnić 
nadzwyczajne przyciemnienie i najlepszą ochronę  
przed intensywnym światłem5, wewnątrz  
oraz na zewnątrz, a nawet w samochodzie.

Zaprojektowane w unikalny sposób szkła łączą korzyści 
inteligentnych szkieł oraz dynamicznej polaryzacji,  
aby chronić oczy przed każdym światłem, dostarczając 
wyraźniejszego widzenia, żywych kolorów oraz lepszego 
widzenia na zewnątrz9.

Zaprojektowane, aby zapewnić Twoim oczom lepsze 
widzenie i ochronę w każdych warunkach światła3.  
To nasze najbardziej przejrzyste i najszybciej 
reagujące szkła, dostępne w 7 różnych kolorach.  
Moda i styl.

bezbarwne 
wewnątrz 

szybsze 
przyciemnianie 
na zewnątrz

szybszy powrót 
do pierwotnego stanu

blokują 100% promieni 
UVA i UVB, chronią przed 
szkodliwym światłem 
niebieskim wewnątrz 
oraz na zewnątrz4

najciemniejsze 
w wysokiej 
temperaturze6

najciemniejsze 
w samochodzie7

przejrzyste we-
wnątrz pomiesz-
czeń  
z ochronnym filtrem

blokują 100% promieni 
UVA i UVB, chronią przed 
szkodliwym światłem 
niebieskim wewnątrz 
oraz na zewnątrz8

aktywują się  
w samochodzie11

Do 90% 
skuteczności 
polaryzacji10

przejrzyste we-
wnątrz pomiesz-
czeń  
z ochronnym filtrem

blokują 100% promieni 
UVA i UVB, chronią przed 
szkodliwym światłem 
niebieskim wewnątrz 
oraz na zewnątrz12

Automatycznie dostosowują się do zmiennych warunków 
oświetleniowych. Reagują na otaczające Cię światło – kiedy 
wychodzisz z pomieszczenia na zewnątrz, w inteligentny 
sposób zmieniają się z bezbarwnych do całkiem ciemnych,  
gdy jednak wracasz do środka szybko powracają  
do swojego pierwotnego stanu.

INTELIGENTNE SZKŁA 
TRANSITIONS

Wewnątrz W pochmurny dzień Na zewnątrz W ostrym słońcu

CODZIENNA OCHRONA  
I WZMOCNIENIE STYLU 
Kreuj swój indywidualny styl dzięki bogatej palecie kolorów 
Transitions, które dopasujesz do każdej oprawy.

Przejmij kontrolę nad światłem i ciesz się swobodą  
i całodobową ochroną wzroku, wszędzie, w każdych 
warunkach – w pomieszczeniach i na zewnątrz!

CHCESZ JE PRZYMIERZYĆ? 
Nasza wirtualna przymierzalnia pozwala na przymierzenie 
szkieł Transitions bez wychodzenia z domu. Zeskanuj kod QR 
za pomocą swojego telefonu, aby dopasować idealny kolor 
szkieł dla Ciebie:

www.transitions.com

MAKSYMALNA 
OCHRONA WZROKU
GDZIEKOLWIEK JESTEŚ, 
COKOLWIEK ROBISZ

Potrzeba ochrony oczu przed szkodliwym światłem 
nabrała dużo większego znaczenia. 
Każdego dnia jesteśmy narażeni na promienie UV i szkodliwe 
światło niebieskofioletowe pochodzące z wielu źródeł: słońca, 
ostrego oświetlenia w pomieszczeniach oraz urządzeń 
elektronicznych, takich jak smartfony i ekrany komputerów. 
Aby sprawdzić, czy oczy są wrażliwe na światło, warto 
wykonać prosty test na stronie internetowej 
https://www.transitions.com/pl/quiz/.

UŻYTKOWNIKÓW JEST 
WRAŻLIWYCH 
NA ŚWIATŁO1

UŻYTKOWNIKÓW JEST 
BARDZO WRAŻLIWYCH 

NA ŚWIATŁO2

https://www.transitions.com/pl/


NAJLEPSZE SZKŁA 
FOTOCHROMOWE 
WE WSZYSTKICH KATEGORIACH3 
TRANSITIONS® SIGNATURE® GEN8™

NAJLEPSZE DLA OSÓB 
NOSZĄCYCH OKULARY, 
WRAŻLIWYCH LUB NARAŻONYCH 
NA INTENSYWNE ŚWIATŁO

NAJLEPSZE DLA OSÓB  
NOSZĄCYCH OKULARY, 
NARAŻONYCH NA INTENSYWNE 
ŚWIATŁO I ODBLASKI 

Transitions® Signature® GEN 8™ 
Wybierz swój styl:

Transitions® XTRActive® Polarized™  
Dostępny kolor:

Transitions® XTRActive® New Generation
Wybierz swój styl:

brązowe

szarozielone granatowe

fioletowe bursztynowe

zielone

szare szare

Wyraź swój indywidualny styl za pomocą dodatkowej pary 
okularów, ze szkłami Transitions® XTRActive® w wersji lustrzanej

szare brązowe

szarozielone
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(1) Transitions Optical Life360 Test na żywo w USA, Francji, Chinach (Ifop, 2016-2017); N=117.
(2) Transitions Optical Test jakości widzenia i doświadczenia wzrokowego w kontrolowanych sytuacjach 
laboratoryjnych (testy laboratoryjne), US, Eurosyn, Q4 2019, N=135.
(3) Ustalono w oparciu o najwyższy łączny wynik pośród najczęściej stosowanych szkieł fotochromowych 
codziennego użytku uzyskany w pomiarach kluczowych właściwości fotochromowych ważonych ich względną 
istotnością dla klientów. 
(4) Szkła TransitionsQ Signature GEN 8 blokują ponad 20% szkodliwego światła niebieskiego wewnątrz, 87%  
na zewnątrz, z wyjątkiem Transitions Signature style colours, które blokują 75% szkodliwego światła niebieskiego 
na zewnątrz. „Szkodliwe światło niebieskie” jest obliczane w zakresie od 380 nm do 460 nm.
(5) Najciemniejsze w wysokich temperaturach, w samochodzie, zapewniają ochronę przed światłem niebieskim  
wśród przezroczystych do bardzo ciemnych szkieł fotochromowych. *Ochrona przed szkodliwym światłem niebieskim 
(380nm-460nm) wśród szkieł poliwęglanowych i szarych 1,5: blokowanie (i) do 34% w pomieszczeniach przy 23°C, (ii), 
do 64% za przednią szybą (iii), do 90% na zewnątrz w temperaturze 23 °C i (iv) do 83% na zewnątrz w 35°C. 
(6) Od przejrzystej do bardzo ciemnej kategorii fotochromowej. Testy na szkłach poliwęglanowych i szarych 1,5  
w temperaturze 35°C osiągając wartość <18%T przy użyciu standardowej metody testowania Transitions Optical. 
(7) W kategorii od bezbarwnych do ciemnych. Szkła poliwęglanowe i szare 1,5 testowane w temperaturze 23°C  
za przednią szybą, osiągając od 18%T do 43%T. 
(8) Transitions XTRActive Nowej Generacji blokują do 34% szkodliwego światła niebieskiego wewnątrz oraz do 90% 
szkodliwego światła niebieskiego na zewnątrz. „Szkodliwe światło niebieskie” jest obliczane w zakresie od 380 nm  
do 460 nm. Na podstawie testów polikarbonowych szarych szkieł w 23°C.
(9) EcoOptics Limited- prof. Nicholas Roberts, Badanie ilościowe oceniające wzrokowe korzyści właściwości 
polaryzacyjnych szkieł, 2019/2020. 
(10) Na podstawie testów na materiałach na szarych szkłach w temp. 23°C, przy użyciu normy ISO 12312-1. 
(11) Na podstawie testów na materiałach na szarych szkłach, uzyskują transmisję poniżej 45% przy 23°C za szybą 
samochodu. Szkła uzyskujące polaryzację 30% za szybą samochodu, co oznacza brak klasyfikacji jako polaryzacja. 
(12) Transitions XTRActive Polarized blokują do 34% szkodliwego światła niebieskiego wewnątrz oraz do 90% 
szkodliwego światła niebieskiego na zewnątrz. „Szkodliwe światło niebieskie” jest obliczane w zakresie od 380 nm 
do 460 nm. Na podstawie testów polikarbonowych szarych szkieł w 23°C.

Szkła Transitions® XTRActive® nowej generacji 
zostały zaprojektowane specjalnie tak, aby zapewnić 
nadzwyczajne przyciemnienie i najlepszą ochronę  
przed intensywnym światłem5, wewnątrz  
oraz na zewnątrz, a nawet w samochodzie.

Zaprojektowane w unikalny sposób szkła łączą korzyści 
inteligentnych szkieł oraz dynamicznej polaryzacji,  
aby chronić oczy przed każdym światłem, dostarczając 
wyraźniejszego widzenia, żywych kolorów oraz lepszego 
widzenia na zewnątrz9.

Zaprojektowane, aby zapewnić Twoim oczom lepsze 
widzenie i ochronę w każdych warunkach światła3.  
To nasze najbardziej przejrzyste i najszybciej 
reagujące szkła, dostępne w 7 różnych kolorach.  
Moda i styl.

bezbarwne 
wewnątrz 

szybsze 
przyciemnianie 
na zewnątrz

szybszy powrót 
do pierwotnego stanu

blokują 100% promieni 
UVA i UVB, chronią przed 
szkodliwym światłem 
niebieskim wewnątrz 
oraz na zewnątrz4

najciemniejsze 
w wysokiej 
temperaturze6

najciemniejsze 
w samochodzie7

przejrzyste we-
wnątrz pomiesz-
czeń  
z ochronnym filtrem

blokują 100% promieni 
UVA i UVB, chronią przed 
szkodliwym światłem 
niebieskim wewnątrz 
oraz na zewnątrz8

aktywują się  
w samochodzie11

Do 90% 
skuteczności 
polaryzacji10

przejrzyste we-
wnątrz pomiesz-
czeń  
z ochronnym filtrem

blokują 100% promieni 
UVA i UVB, chronią przed 
szkodliwym światłem 
niebieskim wewnątrz 
oraz na zewnątrz12

Automatycznie dostosowują się do zmiennych warunków 
oświetleniowych. Reagują na otaczające Cię światło – kiedy 
wychodzisz z pomieszczenia na zewnątrz, w inteligentny 
sposób zmieniają się z bezbarwnych do całkiem ciemnych,  
gdy jednak wracasz do środka szybko powracają  
do swojego pierwotnego stanu.

INTELIGENTNE SZKŁA 
TRANSITIONS

Wewnątrz W pochmurny dzień Na zewnątrz W ostrym słońcu

CODZIENNA OCHRONA  
I WZMOCNIENIE STYLU 
Kreuj swój indywidualny styl dzięki bogatej palecie kolorów 
Transitions, które dopasujesz do każdej oprawy.

Przejmij kontrolę nad światłem i ciesz się swobodą  
i całodobową ochroną wzroku, wszędzie, w każdych 
warunkach – w pomieszczeniach i na zewnątrz!

CHCESZ JE PRZYMIERZYĆ? 
Nasza wirtualna przymierzalnia pozwala na przymierzenie 
szkieł Transitions bez wychodzenia z domu. Zeskanuj kod QR 
za pomocą swojego telefonu, aby dopasować idealny kolor 
szkieł dla Ciebie:

www.transitions.com

MAKSYMALNA 
OCHRONA WZROKU
GDZIEKOLWIEK JESTEŚ, 
COKOLWIEK ROBISZ

Potrzeba ochrony oczu przed szkodliwym światłem 
nabrała dużo większego znaczenia. 
Każdego dnia jesteśmy narażeni na promienie UV i szkodliwe 
światło niebieskofioletowe pochodzące z wielu źródeł: słońca, 
ostrego oświetlenia w pomieszczeniach oraz urządzeń 
elektronicznych, takich jak smartfony i ekrany komputerów. 
Aby sprawdzić, czy oczy są wrażliwe na światło, warto 
wykonać prosty test na stronie internetowej 
https://www.transitions.com/pl/quiz/.

UŻYTKOWNIKÓW JEST 
WRAŻLIWYCH 
NA ŚWIATŁO1

UŻYTKOWNIKÓW JEST 
BARDZO WRAŻLIWYCH 

NA ŚWIATŁO2

https://www.transitions.com/pl/


Pogrubione, podkreślone, wyróżniające się właśnie takie są oprawy JAI KUDO na sezon Wiosna/Lato 2022. Barwna 
moc modelu SMALL WORLD, energia HUNGRY FOR LOVE, czy też delikatność oprawy FRAGILE. 
To tylko przykłady na ogromną różnorodność odzwierciedlającą to, jacy jesteśmy. 
Nowa kampania wizerunkowa JAI KUDO przenosi nas w niepowtarzalny klimat RETROFUTURO. Wyznacza wyraźny 
podział między wyróżniającymi się kolorami i mocnymi kształtami. 

Każda oprawa z naszej kolekcji
to inna opowieść

TRENDY  1(7)8



Sesja zdjęciowa autorstwa Natalii Niedzieli została zrealizowana w poznańskim WSK Studio. Przed obiektywem 
fotografa stanęła modelka Maria Marecka z MODEL PLUS. Za stylizacje w kolorach ziemi odpowiadała Weronika 
Judkowiak. O wiosenny make-up zadbała Paulina Kurowiak, a o naturalną fryzurę - Karolina Kusa. Sesję uzupełnia 
charakterystyczna, teatralna scenografia, zaaranżowana przez Ulę Kaczmarek. Efektowną kampanię dopełnia film 
wizerunkowy w reżyserii Kamila Strudzińskiego. 

JAI KUDO subtelnie wprowadza nas w radosny nastrój 
i przywołuje beztroskę wiosenno-letnich dni.

Zapraszamy do barwnego świata opraw JAI KUDO | EYEWEAR.
Więcej na stronie internetowej: jaikudo-eyewear.com 
                                               

mod. HUNGRY FOR LOVE C01

TRENDY  1(7) 9

Opracowanie:  INTEROPTYKA 
na podst. mat. pras. JAI KUDO

https://jaikudo.pl/


Projekty okularowe od TONNY Eyewear na sezon 
Wiosna/Lato 2022 zaskakują żywymi kolorami 
i prawdziwą feerią barw. Od soczystej limonki, świe-
żej lawendy po zdecydowany amarantowy i głęboki 
niebieski. Pudrowe odcienie idealnie podkreślą kar-
nację skóry, fiolety dodadzą elegancji, róże charak-
teru, a ciemne zielenie wyeksponują kolor tęczówki. 
Który kolor wybierasz dla siebie?

Model TY48310C1W 
to oversize’owa wersja okrągłego kształtu w nowo-
czesnej odsłonie. Metalowy front, charakterystyczne 
łączenie przy nanośnikach i jasny kolor pięknie pod-
kreślający oko. Oprawa okularowa spotka się z uzna-
niem wielbicielek wyszukanego minimalizmu.  

Model TY48305AC4WD 
w  kształcie motyla z  szeroko otwartą soczewką. 
Oprawa okularowa idealna dla przebojowych opty-
mistek, które doskonale wiedzą, jak subtelnie pod-
kreślać swoje atuty. 

Marka okularowa
TONNY Eyewear
przedstawia kampanię
LIVE YOUR LIFE
Kolekcja Wiosna/Lato 2022

Kampania jest inspirowana silnymi kobietami, które potrafią żyć odważnie. 
Realizują siebie i swoje marzenia. Odwaga i determinacja rozświetlają ich 
spojrzenia, a okulary dodają im mocy, bez względu na wiek.
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TONNYEYEWEAR.COM #SEEYOUTRENDY #YOULOOKGOOD

Model TY48300C4W 
w kształcie kociego oka w połączeniu różowego zło-
ta i  ciemnej zieleni. Dzięki wyciągniętym skroniom 
oprawa subtelnie wyszczupla twarz i  unosi kąciki 
oczu ku górze. Takie rozwiązanie daje efekt świeże-
go, pełnego blasku spojrzenia.  

Model TY48306C4W
to heksagonalna propozycja w biżuteryjnej odsłonie. 
Oversize’owa tarcza i czerwony kolor frontu to moc-
ne akcenty. Wielbicielki wyszukanych rozwiązań nie 
przejdą obok tego modelu obojętnie.

Marka TONNY Eyewear istnieje na polskim rynku od 2003 r.
W swoim portfolio posiada ponad 1300 modeli opraw okularowych i okularów przeciwsłonecznych 
8 kolekcji dedykowanych do różnych grup docelowych: TONNY Woman, TONNY Man, TONNY Unisex, 
TONNY Kids, TONNY Titanium, TONNY Clip-on, TONNY Sun, TONNY Sport 
Projekty okularowe od TONNY Eyewear są ponadczasowe i uniwersalne
Produkty marki TONNY Eyewear posiadają niezbędne certyfikaty i deklaracje, które świadczą o statusie 
WYROBU MEDYCZNEGO i potwierdzają najwyższą funkcjonalność
HIPOALERGICZNE produkty:
– wykonane ze stali nierdzewnej 
– ze specjalistyczną powłoką hamującą wydzielanie niklu
– wykonane z naturalnego materiału, pozyskiwanego z włókien bawełny – acetatu
TONNY Eyewear wyróżnia się szeroką rozpiętością rozmiarów występujących na stałe w kolekcjach 
– damskie modele sięgają do rozmiaru 58, a męskie występują nawet w rozmiarze 64
Gwarancja użytkownika detalicznego została wydłużona o rok – łącznie AŻ 3 LATA gwarancji
Niezawodny serwis – części są dostępne i przechowywane są 10 lat!
Każda para okularów posiada dedykowane etui i ściereczkę z mikrofibry sygnowane logo TONNY

Bohaterką kampanii reklamowej LIVE YOUR LIFE i ko-
lekcji SS 2022 jest Bożena Skarbek (@bozenaskarbek). 
To silna i niezwykła kobieta, która odważnie wyraża 
swoją osobowość. Jest inspiracją dla wielu kobiet 
i wielbicielką okularów marki TONNY od 10 lat!

Twarzą kampanii jest także niesamowita Olga Kra-
sova (@krasova.olga), na co dzień charyzmatyczna 
pielęgniarka, która odbiera porody w szpitalu. Z pasji 
modelka. Kobieta-kameleon, która wie, czego chce 
i dąży do tego. Dla niej nie ma rzeczy niemożliwych. 
W każdych okularach TONNY wygląda zjawiskowo!  

Siła jest…kobietą! 
Magnetyzm spojrzenia 

pomaga ją wydobyć. 

Inspiruj się kolorami 

i wybieraj świadomie 

produkty polskiej marki 

okularowej TONNY

http://www.tonny.pl/


Co piszczy w wielkiej modzie? Jak łączyć aktualną modę 
z modelami okularów dostępnymi w kolekcjach Wiosna/Lato 2022? 

Zobaczcie zestawienie 5 trendów sezonu. 
Oto tendencje, które nadchodzą!
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Trendy mody Wiosna/Lato 2022

GIGI Studios, mod. KENZA 6690/1
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Wszystkim, którzy przeżywają przesyt monochromatycznymi stonowany-
mi stylizacjami, przyda się intensywna paleta barw. Zwłaszcza, że kolory 
mają terapeutyczne oddziaływanie na odbiór świata. Soczysta zieleń czy 
różowy jak u Barbie dodają mocy. Energetyczna pomarańcza napawa op-
tymizmem i sprawia, że świat staje się piękniejszy. Mocne neonowe kolory 
można nosić do pełnych look’ów oraz w postaci nowoczesnych dodat-
ków. W tym wydaniu liczy się efekt „wow”! Zasada jest jedna: czas iść na 
całość!

Neon
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GIGI Studios, mod. GALIA 6661/0

GIGI Studios, mod. MIRNA 6658/6

GIGI Studios, mod. KENYA 6660/0 
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GIGI Studios, mod. WINONA 6692/1

https://eyewear.gigistudios.com/
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Klasyka w tandemie bieli i czerni jest wiecznie żywa. W nowym sezonie to kreatywna 
odsłona wzorów, struktur oraz połączenia materiałów. Dominuje biel na górze i czerń 
na dole oraz biało-czarny mix. 
Wielopoziomowe połączenia i wzory takie jak paski czy szachownica budują stylizacje 
w różnych elementach stroju czy dodatkach.

Biało-czarny duet

GIGI Studios, mod. SILMA 8087/5

GIGI Studios, mod. ELMA 6656/1

GIGI Studios, mod. WINONA 6692/1
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Styl lat 2000.
Moda z początku milenium wraca w wielkim stylu. Po dwóch dekadach stylizacje ko-
jarzone z tandetą oraz nadmiarem na nowo odzyskują uznanie wśród projektantów. 
Wszyscy pamiętamy jeansy biodrówki z szerokimi nogawkami, mini topy odsłaniające 
brzuch oraz dresy. W nowym sezonie trend lat 2000. powraca w wersji deluxe. 
W modzie okularowej królują okulary-maski oraz oprawy z podwójnym mostkiem.

GIGI Studios, mod. GRANT 6670/8

GIGI Studios, mod. GRANT 6670/1

GIGI Studios, mod. DALTON 6668/7
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GIGI Studios, mod. DALTON 6668/7

https://eyewear.gigistudios.com/
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New sexy
Po dwóch latach pandemii spędzonych w dresach rodzi się nieprzeparta chęć zmia-
ny. W nowym sezonie zrzucamy obszerne rzeczy i wkładamy podkreślające sylwetkę 
ubrania. Miejsce wygodnych swetrów zajmują skąpe topy, koronkowa bielizna 
i skórzany total look. Warto dobierać kontrastowe dodatki. A więc do lekkich stylizacji 
idealnie będą pasować mocne oprawy okularowe, a do wyrazistych sylwetek – sub-
telne modele. Efekt? Sexy cool!

GIGI Studios, mod. ESTELLE 8091/2

GIGI Studios, mod. MINERVA 8090/2

GIGI Studios, mod. MIRNA 6658/2
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GIGI Studios, mod. MIRNA 6658/9

https://eyewear.gigistudios.com/


Oversize
Ten trend wciąż stoi na piedestale i nie zamierza ustępować miejsca. Zaraz obok oversize’owych sukienek i marynarek,    
na stałe prowadzenie wysuwają się luźne garnitury, spodnie typu palazzo i dżinsy wyciągnięte z męskiej garderoby. 
Im większe, tym lepsze. Podobnie jest z okularami. Do wyboru mamy modele z dużą soczewką w wielu wariantach                      
i kształtach: motyla, heksagonalnym, kota, z wysokim mostkiem etc. Możemy przebierać bez końca w kolorystycznych 
połączeniach acetatu i stali nierdzewnej. To raj dla maksymalistów!

Moda Wiosna/Lato 2022 finezyjnie łączy najnowsze trendy z fasonami, które zapewniają komfort i wygląd „na czasie” 
w każdej sytuacji. Nie można jednak zapominać o podstawowej zasadzie dobrego stylu. Odpowiednie dopasowanie 
ponad wszystko! Odzież dobieramy do proporcji sylwetki, a okulary do kształtu twarzy i fototypu urody. Nie warto do-
stosowywać się do aktualnego trendu. Warto zawsze podążać swoim stylem.

Katarzyna 
Łagowska

Marketing Manager w firmie 
Scorpion Eyewear i redak-
torka w magazynie „OKO”. 
Od 2009 roku buduje 
i realizuje strategie marek 
modowych, a od ponad                                                  
7 lat działa na rynku optycz-
nym w Polsce. 
Prywatnie wielka entuzjastka 
speedmintona. 
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Nie warto dostosowywać 
się do aktualnego trendu. 

Warto zawsze podążać 
swoim stylem.

Katarzyna Łagowska

GIGI Studios, mod. JAMIE 8089/6

GIGI Studios, mod. SIRA 6659/6

GIGI Studios, mod. ELMA 6656/4
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GIGI Studios, mod. CORAL 6650/2

https://eyewear.gigistudios.com/


Wiosenna

Frame 525

Frame 522

Frame 525

Frame 524

[FRAME 525 COL 193] [FRAME 525 COL 246]

[FRAME 524 COL 240][FRAME 522 COL 280]

Najmodniejszym trendem tego sezonu są transparentne okulary przeciwsłoneczne
z kolorowymi soczewkami. Modele Frame 522 i Frame 525w zielonym kolorze acetatu
i soczewek to nieodłączny element modnych obecnie stylizacji.

Model Frame 524 to ponadczasowy kształt „Lenonek” w nowej wersji o mocnymwzorze
i złotych zdobieniach.

Zieleń



Frame 525 [FRAME 525 COL 006]

OPRAWANAMODELCE: FRAME 522 COL 06

https://dekoptica.pl/


Cyfrowe zmęczenie oczu
– czyli jak właściwie korzystać z technologii?

24 TRENDY  1(7)

zdrowie

Narząd wzroku odpowiada za blisko 80% odbieranych przez nas bodźców. Jednak każdego dnia 
wykonuje nie tylko swoje „standardowe” obowiązki, ale narażony jest również na oddziaływanie 
światła niebieskiego. Emitują je ekrany komputerów, telewizorów czy telefonów komórkowych, 
które obecnie tak mocno wpisują się w nasze życie (obowiązki zawodowe, rozrywka, komunikacja). 
Zbyt intensywne korzystanie z urządzeń cyfrowych może jednak doprowadzić do wystąpienia tzw. 
cyfrowego zmęczenia oczu. Na czym polega to schorzenie? Kto jest najbardziej narażony i jak właści-
wie chronić nasz wzrok? Odpowiada Luiza Polak, optyk i optometrysta, ekspert Krajowej Rzemieśl-
niczej Izby Optycznej.

Rzućmy okiem na statystyki

Współcześnie nasze oczy perma-
nentnie narażone są na oddziały-
wanie światła niebieskiego, a my 
bardzo często nie zastanawiamy się 
nad konsekwencjami nadmiernego 
korzystania z komputera, telewizji 
czy telefonu komórkowego. 
Aby uzmysłowić sobie, jak bardzo 
obciążamy na co dzień narząd 
wzroku, warto przywołać kilka liczb. 
Według badań z sierpnia 2021 roku 
przeciętny Polak jest online prawie 
51 godzin w tygodniu (łącznie 
ponad dwa dni!)[1]. Serfowanie po 
sieci to jednak nie jedyny element, 

który może nadwyrężyć narząd 
wzroku. Polacy wciąż bardzo chętnie 
oglądają telewizję, poświęcając na 
nią średnio 4 h 6 min i 36 s[2]  dziennie. 

Światło niebieskie a narząd 
wzroku

Technologia nieustannie idzie do 
przodu, zaskakując nas nowinkami, 
które nie tylko ułatwiają pracę,                   
ale również poprawiają codzienny 
komfort życia. Coraz więcej obo- 
wiązków wykonujemy za pomocą 
cyfrowych rozwiązań, a niektóre 
zawody są wprost uzależnione od 
komputerów. Urządzenia te emitują 

jednak bardzo dużą ilość światła 
niebieskiego, które „przyjmowane” 
niemal permanentnie ma destruk-
tywny wpływ na narząd wzroku – 
komentuje Luiza Polak, optyk i op- 
tometrysta, ekspert Krajowej Rze- 
mieślniczej Izby Optycznej.

–  Przede wszystkim ciągła ekspozy-
cja na ten rodzaj promieniowania za- 
burza procesy metaboliczne, które 
zachodzą w siatkówce oka. 
Konsekwencją jest zwiększone 
wytwarzanie wolnych rodników, 
które stopniowo doprowadzają do 
niszczenia receptorów wzrokowych. 
Ponadto, tak regularne odbieranie    

 krio.org.pl 



tych bodźców sprawia, że procesy 
wzrokowe w celu odpowiedniego 
zogniskowania oraz utrzymania pra- 
widłowego widzenia obuocznego są 
nadmiernie aktywowane.
Doprowadza to do ich nieprawidło-
wego funkcjonowania i pojawienia 
się tzw. cyfrowego zmęczenia oczu, 
które dotyczy wielu osób na co dzień 
pracujących z urządzeniami cyfro- 
wymi. 
Warto dodać, że problem obejmuje 
niemal 70% dorosłych, a wśród osób 
pracujących przed komputerem od- 
setek ten wynosi aż 90%.

Chcesz zmęczyć swój wzrok?  
Nic prostszego!

Oczywiście, nie zawsze mamy 
możliwość ograniczenia korzystania 
z urządzeń wydzielających światło 
niebieskie.
W dobie rosnącej cyfryzacji wiele 
zawodów opiera się wręcz o pracę 
przed komputerem (np. dzienni- 
karze, graficy, pracownicy agencji 
marketingowych czy PR) i trudno 
oczekiwać, że sytuacja ta ulegnie 
zmianie.
Kiedy jesteśmy niejako zmuszeni 
do ciągłego korzystania z urządzeń 
cyfrowych, możemy poczynić kroki, 
które nam tę pracę zoptymalizują      
i sprawią, że będzie ona trochę 
mniej uciążliwa dla naszych oczu. 
Co możemy zrobić? 

Poznaj zasadę 3 „P”: 

    1. Pomrugaj – to jedna z najprost-
szych metod nawilżania naszych 
oczu. Zdarza się bowiem, że pracu-
jąc przed komputerem lub obser-
wując z napięciem wątek fabular-
ny filmu zdecydowanie rzadziej 
mrugamy. Doprowadza to do 

szybszego wysuszania oka i po- 
jawienia się takich dolegliwości jak 
ból, zaczerwienienie czy swędze-
nie.
  2. Przerwij pracę – nasze oczy 
również potrzebują przerwy od 
bieżących „obowiązków”. 
Dlatego przynajmniej raz na godzi-
nę warto opuścić stanowisko pracy                           
i choć na parę minut odpocząć od 
komputera.

    3. Popatrz w dal – narząd wzroku 
człowieka został zaprojektowany                               
w taki sposób, że odpoczywa                                       
w momencie, gdy jest skierowa-                      
ny w dal.  Tymczasem korzystanie            
z urządzeń cyfrowych zazwyczaj 
odbywa się z bardzo bliskiej od- 
ległości, powodując maksymalne 
napięcie oczu, które w konsek- 
wencji może doprowadzić do cyfro- 
wego zmęczenia wzroku.
Dlatego zaleca się, aby po każdych 
20-40 minutach spędzonych przed 
komputerem, popatrzeć przez co 
najmniej minutę na otoczenie 
znajdujące się w odległości mini- 
mum 20 metrów.

Pracujesz przed kompute-
rem? Korzystaj z okularów!

Czy poza wymienionymi powyżej 
zasadami możemy coś jeszcze 
zrobić dla naszych oczu?

Często zachęcam moich pacjentów, 
aby przy długotrwałej pracy z urzą- 
dzeniami cyfrowymi korzystali z oku- 
larów wyposażonych w powłokę 
antyre�eksyjną oraz specjalny �ltr 
hamujący dopływ światła niebie- 
skiego do oka.
Dotyczy to także osób, które nie ma- 
ją stwierdzonej wady wzroku. Jeżeli 
bowiem nie musimy korzystać z ko- 

rekcji, warto wyposażyć się w tzw. 
okulary „zerówki”, których soczewki 
mają zerową moc sferyczną, a jedno-
cześnie posiadają oba omówione 
�ltry. 
Pamiętajmy jednak, że powinny być 
one wybrane pod opieką specjalisty 
w profesjonalnym salonie optycz-
nym. Nie decydujmy się na zakup 
okularów w supermarketach, skle- 
pach sportowych czy na straganach, 
nawet jeżeli ich cena i wygląd są         
dla nas bardzo kuszące. 
Okulary z niepewnego źródła często 
nie zachowują bowiem zerowej 
mocy sferycznej, a to może skutko-
wać nie tylko niewyraźnym czy nie- 
komfortowym widzeniem, ale rów- 
nież poważnymi zmianami i uszko-
dzeniami w układzie wzrokowym. 
Osiągniemy wówczas efekt odwrot- 
ny do zamierzonego. 
Ponadto, okulary z niepewnego źród- 
ła nie są precyzyjnie dopasowane do 
kształtu naszej twarzy oraz mogą 
zawierać wiele defektów związanych 
z ich częstym przymierzaniem przez 
wiele osób. 
Pamiętajmy, że zarysowania, krzy- 
wizny i wygięcia okularów mogą 
negatywnie wpływać na komfort 
widzenia – wzrok będzie odczuwał 
jeszcze większe zmęczenie i napięcie, 
a to może doprowadzić do pogorsze-
nia jakości widzenia, a w konsekwen-
cji konieczności noszenia okularów 
korekcyjnych – kończy.

[1] https://nordvpn.com/pl/blog/czas-w-interne-

cie/

[2] https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/in-

ternet/polacy-coraz-rzadziej-ogladaja-telewizje-

najmniej-od-2012-r/mep1dhe
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Branża optyczna rusza
z pomocą dla osób niewidomych

26 TRENDY  1(7)

zdrowie

W ostatnich latach na całym świecie odnotowuje się wzrost znaczenia raportowania w zakresie 
zrównoważonego rozwoju.1 Najwyższy wskaźnik odnotowano w Ameryce Północnej (90% 
analizowanych �rm), w Polsce już blisko 8 na 10 największych �rm raportuje tego typu kwe-
stie. Aż 96% największych �rm świata (z listy G250) raportuje działania CSR. Wskaźnik dla 
całego świata wynosi 80%, dla porównania w 1992 roku było to tylko 12% �rm. Trend na anga-
żowanie się �rm na rzecz dobra społecznego i środowiska nieustannie wzrasta i staje się coraz 
częściej stosowaną przez organizacje praktyką. Na działania decydują się nie tylko duże 
korporacje, ale i małe, lokalne �rmy.

Dlaczego działania CSR są tak waż- 
ne? Firmy dysponują zasobami, 
które mogą przeznaczyć na realiza-
cję projektów na rzecz dobra pu- 
blicznego. Produkcja, dystrybucja                     
i sprzedaż również mają ogromny 
wpływ na środowisko naturalne, 
dlatego istotna jest odpowiednia 
procedura pozwalająca zarządzać 
tym procesem. Coraz większe zna- 
czenie mają materiały wykorzysta-

ne w procesie produkcji oraz 
stopień świadomości ekologicznej 
pracowników, a także oferowane 
warunki pracy i benefity. 

Branża optyczna w Polsce nie- 
ustannie się rozwija, zwiększając 
liczbę salonów optycznych.2

Rozwój tego sektora oraz jego 
zasoby pozwalają na angażowanie 
się w jeszcze większym stopniu          

w obszarze społecznej odpowie-
dzialności. Firmy optyczne coraz 
częściej podejmują działania CSR 
na wielu płaszczyznach, m.in. 
wspierając osoby z chorobami 
wzroku oraz redukując do możli- 
wego minimum wpływ na środo-
wisko naturalne. 

1. KPMG Survey of Sustainability Reporting 2020

2. www.infowire.pl



Jednym z pionierów tego typu 
działań jest firma SHAMIR – lider                         
na rynku producentów soczewek, 
który w maju 2021 roku ogłosił 
oficjalny start programu „Długie 
Oczy”. Projekt ma na celu poprawę 
jakości życia osób z deficytem 
widzenia. 

Program powstał również po to, by 
uświadamiać potrzeby takich osób 
oraz projektować rozwiązania, któ- 
re będą odpowiedzią na najważ-
niejsze wyzwania. 
Zgodnie ze strategią biznesową 
SHAMIR, projekty realizowane w ra- 
mach „Długich Oczu” będą wdra- 
żały innowacyjne rozwiązania, kon- 
centrujące się na poprawie jakości 
życia osób z różnego typu choro-
bami wzroku.  

Firma SHAMIR jeszcze przed rozpo-
częciem programu czynnie anga-
żowała się w pomoc dla Towarzy-
stwa Opieki nad Ociemniałymi        
w Laskach, realizując wolontariaty 
pracownicze. Naturalnym krokiem 
było rozpoczęcie programu na 
skalę ogólnopolską. 
Pracownicy SHAMIR chętnie zgła- 
szają nowe inicjatywy oraz angażu-
ją się w różne akcje. Dla zespołu 
SHAMIR nadrzędną wartością jest 
pomaganie innym, co przejawia się 

w działaniach organizowanych od 
wielu lat.

Razem z pracownikami SHAMIR od 
wielu lat angażujemy się w akcje 
społeczne, m.in. poprzez wolontaria-
ty pracownicze; w trakcie pandemii 
przekazaliśmy okulary ochronne dla 
pracowników medycznych. 
- mówi Aleksandra Kubańska, Mar- 
keting & Communications Mana-
ger, SHAMIR Polska.

Uznaliśmy, że jesteśmy gotowi na 
jeszcze większe wyzwanie, dlatego 
wspólnie z zespołem zdecydowali-
śmy, że chcemy zorganizować akcję 
na skalę ogólnopolską. Naszym 
celem jest polepszenie standardu 
życia osób z chorobami wzroku, 
czego pierwszym efektem jest 
program „Długie Oczy” – dodała.  

Do programu „Długie Oczy” przyłą-
czyły się partnerskie salony optycz-
ne z całej Polski. Obecnie w projek-
cie uczestniczy ich ponad 140. 
W każdym z nich stoi puszka, do 
której można wrzucić pieniądze na 
rzecz zbiórki publicznej na budowę 
Ogrodu Zmysłów, którą prowadzi 
Towarzystwo. 

W punktach można znaleźć 
również dodatkowe materiały            

w postaci plakatów czy ulotek ze 
szczegółowymi informacjami na 
temat akcji. 
Każdy salon optyczny może przyłą-
czyć się do programu – udział jest 
bezpłatny, a może wnieść bardzo 
dużo dobra. 

Dzięki zebranym funduszom pow- 
stanie Ogród Zmysłów, który zajmie 
powierzchnię około 4000 m2 i zo- 
stanie podzielony na różne strefy. 
Wszystkie elementy – sady, krzewy 
owocowe, kwiaty, zioła, żywopłoty, 
zboża, murawa z wieloma gatunka-
mi traw czy mapa dotykowa – 
znajdą się w ogrodzie po to, by 
dzieci mogły poczuć je dłońmi               
i stopami, usłyszeć, powąchać czy 
posmakować, rozwijając w ten spo- 
sób swoje zmysły.
 
Kiedy dowiedzieliśmy się o akcji, od 
razu zdecydowaliśmy się na udział                    
w programie. Klienci naszego sa- 
lonu dopytują o szczegóły i chętnie 
wrzucają datki na budowę Ogrodu 
Zmysłów. Zawsze wspieramy inicja-
tywy, które mają na celu pomoc 
osobom z chorobami oczu, jednak 
ten program skradł nam serce, 
dlatego czynnie angażujemy się               
w projekt – powiedziała Pani Ewa 
Pagieła, właścicielka salonu optycz-
nego z Kwidzyna.
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Shamir Optical Industry Ltd. jest wiodącym producentem najwyższej klasy soczewek progresywnych i jednoogniskowych. W ciągu prawie 

pięciu dekad istnienia Shamir ugruntował swoją pozycję na rynku globalnym jako firma znana ze swojej innowacyjności, najnowocześniej-

szych technologii oraz surowej kontroli jakości produktów.  W Polsce firma jest obecna od ponad 10 lat i dostarcza swoje produkty do blisko 

1000 salonów optycznych w całym kraju. Swoją strategię buduje na podstawie wnikliwej analizy trudności, z którymi mierzą się osoby 

posiadające różne wady wzroku i projektowaniu rozwiązań dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb. Więcej informacji o firmie można 

przeczytać na www.shamir.pl.                    
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Na co dzień pracujemy z osobami, 
które mają problemy ze wzrokiem,                        
co sprawia, że bardzo utożsamiamy                     
się z tym projektem.  
Informujemy naszych klientów o ak- 
cji, a Ci z dużym zaangażowaniem ją 
wspierają. Cieszymy się, że możemy 
dorzucić cegiełkę do budowy Ogro- 
du Zmysłów, który zapewni rozwój 
podopiecznym z Lasek oraz posłuży 
na wiele lat – powiedział Pan Piotr 
Zalewski, właściciel salonu optycz-
nego OPTIC FIT z Tarnowskich Gór.

Do zbiórki funduszy na Ogród 
Zmysłów w Laskach może przyłą-
czyć się każdy, wpłacając pienią- 
dze na stronie www.dlugieoczy.pl                    
lub stacjonarnie w wybranych salo- 

nach optycznych w całej Polsce. 
Każda wpłacona złotówka zbliża 
nas do celu. Więcej zasad o uczest-
nictwie w akcji znaleźć można na 
stronie: https://www.dlugieoczy.pl 
/jak-dolaczyc-do-akcji/.
Zbiórka publiczna na rzecz budowy 

Ogrodu Zmysłów jest zarejestrowa-
na pod numerem 2021/1437/OR. 
Zweryfikuj zbiórkę na stronie 
internetowej: http://zbiorki.gov.pl/ 
– w polu „szukaj zbiórki” wpisz 
powyższy numer. 

Opracowanie: INTEROPTYKA 
na podst. mat. pras. Shamir Polska Sp. z o.o.

Wyjątkowa ciężarówka SHAMIR Polska ruszyła w trasę,  
by zbadać wzrok uchodźcom z Ukrainy. 

Na przełomie marca i kwietnia, 
przez 6 dni, uchodźcy z Ukrainy 
mieli możliwość za darmo przeba-
dać wzrok. Od 29 marca do 5 kwiet-
nia w miejscach, gdzie przebywa 
ich najwięcej w Warszawie, stanął 
specjalny mobilny punkt badania 
wzroku Shamir Polska. 
Akcję wsparcia osób z Ukrainy zre- 
alizowano w ramach projektu CSR  
„Długie Oczy”.  

Specjalna ciężarówka Shamir Polska 
jest wyposażona w profesjonalne
urządzenia niezbędne do wykona-
nia badania wzroku zarówno u dzie- 
ci, jak i osób dorosłych, a są to 
między innymi: foroptery, autore-
fraktometry, cyfrowe tablice do 
badania wzroku, retinoskopy, pu- 
pilometry. Badania przeprowadzali 
specjaliści. Na miejsce sprowadzo-
no również mobilne laboratorium 

wyposażone w urządzenia gotowe 
wyprodukować na miejscu soczew- 
ki okularowe, dedykowane do indy- 
widualnych potrzeb wzrokowych.

Jako �rma nie mogliśmy pozostać 
obojętni na to, co dzieje się w Ukra- 
inie. Firmy pomagają tak, jak mogą, 
my skupiliśmy się na tym, co jest              
w naszym zasięgu i zgodne z naszą 
działalnością. Mamy nadzieję, że ta 
skromna pomoc sprawiła, że osobom             
z Ukrainy będzie się u nas żyło łatwiej 
– powiedziała Aleksandra Kubań-
ska, Marketing & Communications 
Manager, SHAMIR Polska.

https://www.dlugieoczy.pl/
https://www.shamir.com/pl


Bolon mod. BJ6001 B13

Bolon mod. BL 5058 A13

Bolon to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek 
okularów na świecie. Stanowi synonim stylu i luksusu. 

Swój sukces zawdzięcza połączeniu elegancji               
z użytecznością. Odważne linie i formy to jej 
znaki rozpoznawcze. 
Oprawy Bolon, to niezwykły dodatek i element 
stylizacji. Zachwyci najbardziej wymagających. 
Zostały stworzone dla Ciebie, byś mogła cele- 
brować esencję wyrażania siebie. 
Ponadczasowy design i wygoda użytkowania 

sprawi, że nie będziesz się z nimi rozstawała. 
Złoży się to w harmonijną całość dającą Ci po- 

czucie szczęścia i satysfakcji. Wybierz swoją opra- 
wę i spraw, byś pięknie patrzyła na świat.

Bolon 
mod. BL5066
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Dynamiczny czy stonowany? 
Bliski klasyce czy inspirowany modernizmem?
Ekspresyjny czy dyskretny? 

Jakkolwiek określasz swój styl, w wiosenno-letniej kolekcji 
BRESKA, znajdziesz swój wymarzony model i kolor oprawy.
 
Zainspiruj się dynamicznym połączeniem barw w subtelnej 
konstrukcji. Spraw sobie przyjemność noszenia okularów, które 
podkreślą twoją niebanalną osobowość i nadadzą każdej stylizacji 
niepowtarzalny look. Baw się modą i czerp radość z noszenia 
swoich nowych okularów w oprawach BRESKA.

BRESKA
MW3032

BRESKA
WD4127

BRESKA
YC-23159

Dystrybutorem opraw
BRESKA jest firma
SZAJNA z Gdyni

https://szajna.pl/kontakt/


BRESKA
WH524

BRESKA
WH536

BRESKA
YC-23158

BRESKA
WH523

Więcej aktualnych 
modeli w LookBooku

WIOSNA 2022

https://szajna.pl/kontakt/


Naprawa okularów
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Okulary bardzo często ulegają uszkodzeniom. Niektóre są niewielkie – wtedy często samodzielnie
próbujemy swoich sił z naprawą. Niekiedy są jednak na tyle duże, że rezygnujemy z jakiejkolwiek 
naprawy i kupujemy nowe okulary. W każdym przypadku powinniśmy udać się do optyka 
rzemieślnika, który oceni zniszczenia. Nie naprawiajmy okularów na własną rękę, gdyż może to 
prowadzić do tego, że nawet specjalista nic nie poradzi na uszkodzenie.

Kto zajmuje się naprawą?

Jeśli okulary zostały uszkodzone, 
należy udać się do optyka rzemieśl-
nika. Listę optyków zrzeszonych       
w KRIO znajdziesz tu:
https://www.krio.org.pl/salony/. 
Optyk rzemieślnik ma dużą wiedzę 
na temat okularów, doświadczenie 
w naprawie oraz specjalistyczny 
sprzęt. Warto wspomnieć, że u spe- 
cjalisty otrzymamy kompleksową 
obsługę serwisową np. czyszczenie, 
regulacja zawiasów, wymiana śru- 
bek czy prostowanie oprawy.

Czego najczęściej dotyczy 
naprawa?

Uszkodzenia okularów dotyczą 
opraw, soczewek lub np. żyłki, na 
której podwieszone są soczewki                       
w oprawach niepełnych. 
Możliwości naprawy podstawo-
wych elementów są następujące:

Uszkodzone oprawy - w przy- 
padku oprawy plastikowej naj- 
częściej rezygnuje się z klejenia. 
Uszkodzoną oprawkę można 

tymczasowo skleić do momentu 
zakupu nowych okularów.
Soczewki z zepsutych okularów 
można wykorzystać ponownie, 
ale najlepiej zrobić to od razu, 
aby nie uległy uszkodzeniu. 
W przypadku wyłamania zausz-
nika najlepszą opcją będzie 
zamówienie nowego.

Jeśli chodzi o oprawki metalowe, 
zazwyczaj istnieje możliwość zluto-
wania uszkodzonej części. Tytano-
we oprawki są trudniejsze w takiej 
naprawie, a co za tym idzie, usługa 
jest droższa. Z zasady nie lutuje się 
miejsc z gwintami śrubek.

Noski (lub nanośniki) i zauszniki                    
- noski są elementem wymien-
nym. Należy zwrócić uwagę na 
to, że nawet jeśli nie są uszkodzo-
ne, warto je od czasu do czasu 
wymienić, ponieważ brudzą się 
podczas noszenia, zmieniają ko- 
lor, co wygląda mało estetycznie. 
Końcówki większości zauszników 
zazwyczaj także są wymienne.
Jeżeli uszkodzeniu ulegają tele- 
skopowe amortyzatory zauszni-

ków (tzw. flexy), optyk rze-        
mieślnik najczęściej również jest                                              
w stanie je wymienić.
  
Żyłka - zerwaną żyłkę, na której 
podwieszone są soczewki, naj- 
lepiej wymienić u optyka rze- 
mieślnika. Ma w tym wprawę 
oraz odpowiedni sprzęt. Napra-
wa nie jest droga, a usługa za- 
zwyczaj trwa nie więcej niż 15 min.

Szkła (soczewki okularowe) – 
uszkodzone lub mocno zaryso-
wane koniecznie trzeba wymie-
nić. Tego elementu okularów      
się nie naprawia, chociażby ze 
względu na powłoki antyreflek-
syjne, których nie da się nałożyć 
ponownie.

Jaki jest koszt naprawy 
okularów?

Koszt naprawy jest uzależniony od 
kilku czynników. Wymiana nos- 
ków, żyłki czy dokręcenie śrubek to 
zwykle niewielkie koszty. Przykłado-
wo wymiana nanośników to koszt 
około 10 zł, a wymiana śrubek - 5 zł. 
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Żyłka - zerwaną żyłkę, na której 
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Szkła (soczewki okularowe) – 
uszkodzone lub mocno zaryso-
wane koniecznie trzeba wymie-
nić. Tego elementu okularów      
się nie naprawia, chociażby ze 
względu na powłoki antyreflek-
syjne, których nie da się nałożyć 
ponownie.

Jaki jest koszt naprawy 
okularów?

Koszt naprawy jest uzależniony od 
kilku czynników. Wymiana nos- 
ków, żyłki czy dokręcenie śrubek to 
zwykle niewielkie koszty. Przykłado-
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Wiarygodność to jeden z najważ-
niejszych wyróżników każdej bran- 
ży. Jest sumą jakości, doświadcze-
nia, gwarancji bezpieczeństwa                            
i rzemiosła. 
Jako Krajowa Rzemieślnicza Izba 
Optyczna uruchomiliśmy program 
„Autoryzowany Salon Optyczny 
KRIO”. 
Nadawany przez nas znak jakości  
ASO KRIO jest gwarantem i świa- 
dectwem profesjonalnej, bezpiecz-
nej i świadczonej na najwyższym 
poziomie usługi i obsługi serwiso-
wej klienta.

Tych salonów jest w Polsce już 
prawie 200! 

Skieruj swoje kroki do autoryzowa-
nego salonu optyka rzemieślnika. 
Tam obsłuży Cię personel posiada-
jący wymagane kwalifikacje! 
Optyk przeprowadzi z Tobą dokład-

ny wywiad, by ostatecznie przygo-
tować spersonalizowany wyrób. 
Karta klienta ASO KRIO daje Ci 
możliwość skorzystania w sytuacji 
awaryjnej z bezpłatnego serwisu 

na terenie całego kraju.
Autoryzowane Salony Optyczne KRIO 
znajdziesz na naszej stronie inter- 
netowej: krio.org.pl

Zapraszamy

Oczywiście, cena rośnie, jeśli uszko-
dzenie jest bardzo duże. Najdroż-
sze są szkła.
Lutowanie oprawki uzależnione jest 
od stopnia uszkodzenia okularów. 
Najlepiej udać się do salonu i za- 
pytać, czy usługa jest opłacalna.

Czy naprawa jest opłacalna?

Jeśli uszkodzenia są niewielkie, to 
naprawa zamyka się zazwyczaj                              

w kwocie kilkudziesięciu złotych.   
W takim przypadku zawsze warto 
okulary naprawić. Trzeba pamiętać, 
że bardziej będzie się opłacała 
naprawa okularów, które są dobrej 
jakości. W przypadku oprawek zro- 
bionych ze słabych materiałów 
koszt ich naprawy może być wyższy 
niż cena, za jaką je kupiliśmy.
Gdy okulary są już stare, warto się 
zastanowić, czy to nie czas na 
zakup nowej pary.

Trzeba mieć na uwadze, że wada 
wzroku z biegiem czasu może się 
pogłębiać. Należy systematycznie 
kontrolować stan naszego wzroku, 
a w przypadku uszkodzenia okula-
rów, które już się dla nas nie nadają, 
nie wydawać niepotrzebnie pienię-
dzy na ich naprawę.

Opracowanie:  INTEROPTYKA na podst. mat. 
pras. KRIO,  38PR & Content Communication

https://www.krio.org.pl/autoryzowany-salon-optyczny-krio


Optyk rzemieślnik
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Opracowanie:  INTEROPTYKA na podst. mat. 

pras. KRIO,  38PR & Content Communication

Zawód optyka jest coraz bardziej doceniany. Wzrasta świadomość ludzi w zakresie konieczności 
dbania o wzrok oraz samej jakości usług oferowanych w salonach optycznych. Z drugiej strony 
trzeba mieć na uwadze, że jak w każdym zawodzie i tutaj istnieje grupa optyków z przypadku, 
którzy nie posiadają żadnych kwali�kacji, a zajmują się robieniem dla nas okularów.

Gdzie w takim razie udać 
się po okulary?

W dzisiejszych czasach, żeby zostać 
optykiem, wystarczy skończyć 
szkołę optyczną bądź podyplomo-
we studia optyczne. Oczywiście 
błędem byłoby powiedzieć, że 
takie osoby nie zasługują na miano 
optyka. Prawdą jest jednak to, że 
brak im doświadczenia i nie mają 
od kogo nauczyć się praktycznych 
umiejętności. 
Kiedyś, żeby zostać optykiem, 
należało znaleźć zakład, w którym 
mistrz optyki przygotuje swojego 
ucznia do zawodu. Nauka taka 
trwała 3 lata, po których przystępo-
wało się do egzaminu czeladnicze-
go. Dawał on możliwość wykony-
wania zawodu. Po kolejnych pięciu 
latach można było przystąpić do 
egzaminu mistrzowskiego. 
Obecnie egzaminy na tytuły 
mistrza i czeladnika optyki okularo-
wej organizowane są m.in. w Kra- 
jowej Rzemieślniczej Izbie Optycz-
nej w Warszawie. Optycy zrzeszeni 
w KRIO (Krajowa Rzemieślnicza         
Izba Optyczna) stanowią gwarancję 
usług najwyższej jakości, kwalifi-  
kacji i rzetelności, dzięki czemu          
w takim salonie otrzymujemy 
usługę na najwyższym poziomie.

Cechy dobrego optyka rze- 
mieślnika

Dobry optyk powinien być dorad-
cą, estetą, sprzedawcą, wizjone- 
rem, rzemieślnikiem oraz fachow-
cem. Klient, przychodząc do salo- 
nu, musi mieć poczucie, że znalazł 
się w dobrych rękach. Jego okulary 
muszą zawierać w sobie wszystko 
to, czego pragnie dana osoba. 
Taki optyk najpierw przeprowadzi 
dokładny wywiad, zapyta o nasz 
styl życia, jak wygląda nasz dzień, 
jakie mamy preferencje. Finalny 
produkt dobierze do naszych ry- 
sów twarzy oraz do wartości szkieł. 
Na koniec dokładnie wyjaśni, jak 
postępować z okularami oraz 
czego możemy się spodziewać 
podczas ich użytkowania.
Optyk rzemieślnik oferuje również 
kompleksową naprawę uszkodzo-
nych okularów. 
Wiele osób trafia do rzemieślnika 
już po swoich pierwszych przy- 
krych doświadczeniach. 
Wciąż jeszcze panuje przekonanie, 
że duża zagraniczna firma jest 
lepsza od prawdziwego rzemieślni-
ka. Na szczęście powoli się to zmie- 
nia, a to za sprawą optyków należą-
cych do KRIO. Dane statystyczne 
wykazują, że 90% ankietowanych 

jest zadowolonych z ostatniej wi- 
zyty u optyka rzemieślnika. 
Dlatego należy wybrać salon,              
w którym pracuje wykształcony 
optyk z dyplomem.

Czym jest KRIO?

Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna to 

ogólnopolska organizacja zrzeszająca opty- 

ków i dbająca o ich interesy. Ma za zadanie 

śledzić ciągle zmieniające się prawo i prze- 

pisy w branży optycznej. 

Organizuje konferencje, szkolenia oraz targi 

branżowe, dzięki którym optycy z całego 

kraju mogą stale pogłębiać swoją wiedzę,          

a także być na bieżąco z wszelkimi nowin- 

kami technologicznymi. 

Dzięki KRIO branża optyczna ciągle się 

rozwija, a zrzeszeni w niej optycy mogą 

wymieniać się swoimi doświadczeniami.    

Na chwilę obecną KRIO zrzesza siedem 
cechów optycznych:
• Międzywojewódzki Cech Rzemiosł
  Optycznych w Poznaniu,
• Dolnośląski Cech Optyków we Wro- 
  cławiu,
• Śląski Cech Optyków w Katowicach,
• Małopolski Cech Optyków w Krakowie,
• Cech Optyków w Warszawie,
• Lubelski Cech Optyków w Lublinie,
• Warmińsko-Mazurski Cech Optyków
  w Olsztynie.

 



Stylizacja opraw okularo-
wych to spersonalizowany 

dobór – oparty o styl klienta. 
Stylistycznie dobrane okulary 

zwiększają satysfakcję 
ich właściciela...
Olaf Tabaczyński

http://olaftabaczynski.com/


http://interoptyka.pl/magazyn_oko/baza_firm

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

