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FIRMA

LOKALIZACJA

AM Group Plus

BYDGOSZCZ

35

BINOKL

JABŁONOWO

39

CAMRO

SOPOT

CLEX POLSKA

SZCZECIN

50

DEK-OPTICA

WROCŁAW

31

ELEFANT OPTYKA

POZNAŃ

66

GO - MAX

KALISZ

65

HADAŚ-MARCINIAK

WARSZAWA

63

HAYNE

POZNAŃ

15

JAI KUDO

ROKIETNICA

27

JZO

JELENIA GÓRA

KAMEX

JÓZEFÓW

6

MACRO OPTIC

SZCZECIN

50

MAŻEX

WARSZAWA

64

MIRADA

JELENIA GÓRA

65

NAPRAWY OPRAW

ZĄBKI

68

OKULARNIK

LESZNO

63

OPTIBLOK

WARSZAWA

OPTOMAX

RADOM

57

OPTOPOL TECHNOLOGY

ZAWIERCIE

57

OPTOTECHNIKA

KRAKÓW

63

OPTOVIT

WARSZAWA

51
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STRONA

25,76

17,19

5

FIRMA

LOKALIZACJA

STRONA

OPTYK PLUS

KATOWICE

67

OPTY SPORT

ZIELONA GÓRA

64

ORATA

WARSZAWA

P.H. OKO

WROCŁAW

POLAND OPTICAL

CIESZYN

75

PROSTAF

POZNAŃ

12,29

PUCCINI

WARSZAWA

11

RAKO OPTYK SERWIS

SZCZECIN

53

RM SERVICE

WARSZAWA

64

SEYKOPOL

ŁOMIANKI k/W-wy

66

SPECTRUM 2

WROCŁAW

55

SZAACH

KĘDZIERZYN-KOŹLE

66

SZAJNA LABORATORIUM OPTYCZNE

GDYNIA

SZLIFIERNIA SIEDEMNASTKA

WARSZAWA

66

TAR-POL

NIEPOŁOMICE

62

TRESS

BRODNICA

TRZPIL

RUDA TALUBSKA

VERMARI

WARSZAWA

VISIO POLSKA

OLSZTYN

23

VISTAN

NIEMCY

68

WOODY POLSKA

ŁÓDŹ

21

6
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4

2
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www.moonlight.pl
facebook.com/moonlighteyewear
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OPTI’17
28-30.01.2017 MONACHIUM
www.opti.de

Uwaga!
Giełdy warszawskie
odbywają się w Zespole
Szkół Spożywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23
Giełdy w Sosnowcu odbywają
się w hotelu Okrąglak, ul. Narutowicza 59.
Informacje o terminach pochodzą
bezpośrednio od organizatorów
i są aktualne na dzień oddania
magazynu do druku.
Przed wyjazdem na konkretną
imprezę wskazane jest nawiązanie kontaktu z organizatorami.

MIDO
25-27.02.2017 MEDIOLAN
www.mido.com

GIEŁDA OPTYCZNA
04.03.2017 WARSZAWA
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

GIEŁDA OPTYCZNA
10.03.2017 SOSNOWIEC
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

OPTA
10-12.03.2017 BRNO
www.bvv.cz/opta

POZNAŃSKI SALON OPTYCZNY
24-25.03.2017 POZNAŃ
www.mcro.pl

KRAKOWSKA WIOSNA OPTYCZNA
01.04.2017 KRAKÓW
www.mcro.pl

GIEŁDA OPTYCZNA
10.06.2017 WARSZAWA
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl
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Soczewki polaryzacyjne SEIKO
PolarThin w indeksie 1.60
NOWOŚĆ w ofercie Seiko Optical Polska - Soczewki polaryzacyjne PolarThin
- teraz dostępne w indeksie 1.60! Soczewki PolarThin oferowane przez Seiko Optical Polska to soczewki
polaryzacyjne najnowszej generacji, wyprodukowane w nowoczesnej technologii powierzchni polaryzacyjnej, opracowanej w laboratoriach SEIKO. Nowa technologia pozwala na umieszczenie filtra polaryzacji zaledwie 0,4 mm pod zewnętrzną powłoką soczewki. SEIKO PolarThin to najcieńsze i najmodniejsze
soczewki polaryzacyjne na świecie.

W październiku oferta Seiko Optical Polska poszerzyła się o kolejną
pozycję - soczewki polaryzacyjne
SEIKO PolarThin w indeksie 1.60.
Soczewki polaryzacyjne SEIKO PolarThin charakteryzują się wyjątkową jakością, trwałością oraz nowoczesnym i estetycznym wyglądem.
Dostępne są w dwóch atrakcyjnych
kolorach - naturalnych odcieniach
ciepłego brązu i chłodnej szarości.
Dzięki swej wyjątkowej konstrukcji
mogą być stosowane do każdego
rodzaju opraw, m.in. do opraw typu
„żyłka” i „patent”. Są dostępne dla
soczewek jednoogniskowych, progresywnych oraz wzbogaconych
rozmaitymi powłokami.
Nowoczesne soczewki SEIKO PolarThin doskonale redukują odbicia
i oślepiające refleksy, szczególnie
uciążliwe i przeszkadzające w ciągu
dnia. Zapewniają ostre widzenie,

poprawiają kontrast i nasycenie kolorów bez ich przekłamania, a także gwarantują 100% ochronę przed
promieniami UV. Soczewki SEIKO
PolarThin, poprzez redukcję refleksów i odbić światła od powierzchni, zapewniają lepszą widoczność
i większe bezpieczeństwo osobom
prowadzącym pojazdy w trudnych
warunkach atmosferycznych, np.
po mokrej nawierzchni jezdni. Są
także doskonałym rozwiązaniem
polecanym osobom spędzającym
dużo czasu na świeżym powietrzu,
szczególnie podczas uprawiania
sportów oraz wszelkich aktywności na zewnątrz, takich jak chociażby wędkarstwo.

O FIRMIE
Seiko Optical Polska oferuje soczewki okularowe klasy premium,

będące jednymi z najbardziej
zaawansowanych
technologicznie. Soczewki okularowe SEIKO
przeznaczone są dla najbardziej
wymagających klientów, ceniących wyjątkową jakość, estetykę
i najwyższy komfort użytkowania.
Oprócz niezwykłej precyzji wykonania i wytrzymałości wyróżnia je niespotykana lekkość – są
dużo cieńsze od innych soczewek
dostępnych na rynku. Dzięki nieustannemu poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, służących
zwiększaniu komfortu widzenia,
SEIKO stało się ekspertem w produkcji lekkich i wyjątkowo cienkich
soczewek korygujących nawet bardzo duże wady wzroku.
Seiko Optical Polska jest częścią
Hoya Lens Poland, wyłącznego dystrybutora oryginalnych soczewek
SEIKO oraz STARVISION w Polsce.
Informacja: SEIKO OPTICAL POLSKA
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Wyłączny
dystrybutor
urządzeń
w Polsce
W listopadzie, tuż przed targami OPTYKA 2016,
firma HAYNE Polska została wyłącznym dystrybutorem urządzeń marki MEDIZS. Jesteśmy
przekonani, że te koreańskie urządzenia
spełnią oczekiwania wymagających Klientów
zorientowanych na precyzję nowych technologii, pragnących dostarczyć swoim Pacjentom
maksimum komfortu podczas badań.
Od tej chwili każdy Klient zainteresowany
urządzeniami marki MEDIZS może liczyć na
profesjonalną prezentację maszyn, wdrożenie
produktowe, montaż startowy oraz sprawny
serwis i pełną obsługę posprzedażową. Poznaj
wszystkie urządzenia dostępne z logo MEDIZS.

Zainteresowanych zapraszamy
na www.hayne.pl/medizs
lub do kontaktu telefonicznego
pod numerem telefonu +48 61 841 02 05
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24h

komfortowej jazdy
z

EyeDrive

®

&)Ĵ)ࡆĴ
od 1 grudnia 2016 r.

Izoplast 150 transItIons ® XtractIvE ® B/G EyEDrIvE ® M
o=;u1b;l-]-mo;fҐtermin realizacji +24hґ
od 2 stycznia 2017 r.

Izoplast 150 EyEDrIvE ® M
7ov|<rm;Ło7u<hbĿ(czas realizacji skrócony o 24h)

EyeDrive ®

innowacyjne soczewki okularowe dla kierowców

nowości

Światowy Dzień Wzroku 2016
World Sight Day
Zakończyły się obchody Światowego Dnia Wzroku (World Sight Day), które organizowane są co roku
w drugi czwartek października. W tym roku działania, mające na celu promowanie zdrowego wzroku
odbywały się zarówno w Polsce, jak i na całym świecie 13 października.

Zacznijmy od Polski.
Dużą rolę przy organizacji różnego rodzaju akcji podczas Światowego Dnia
Wzroku odegrała Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna (KRIO), która zadbała
o odpowiednie nagłośnienie kampanii
w mediach, zarówno internetowych,
jak i radiowo-telewizyjnych.
W ramach Światowego Dnia Wzroku
w Warszawie na ulicy Puławskiej 86,
na stacji Statoil, przeprowadzono
kampanię „Chroń swój wzrok”, która
tym razem odbywała się pod hasłem
„Bezpieczeństwo na drodze dobrze
widziane”. Znane osoby, takie jak Katarzyna Cichopek, Marcin Żewłakow
czy Sambor Czarnota wraz ze specjalistami z dziedziny optyki zachęcali
podczas tzw. śniadania prasowego do
regularnych badań wzroku, zwłaszcza
kierowców. Biorąc pod uwagę fakt, że
do 2013 roku około 85% prowadzących pojazdy posiadało bezterminowo
wydane prawo jazdy, co przekłada się
również na fakt nie badania wzroku
już po otrzymaniu dokumentu, to stan
zaniedbania badań kontrolnych jest
alarmujący. Z badań przeprowadzonych przez współorganizatorów tego
wydarzenia: JZO Sp. z o.o., Essilor Polonia, oraz Pracowni Fizyki Widzenia
i Optometrii Uniwersytetu im. Adama
18
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Mickiewicza w Poznaniu wynika, że
Polacy niespecjalnie ochoczo badają
wzrok – ponad 50% osób w wieku 3065 lat robi to przynajmniej raz na dwa
lata. W trakcie badania 2/3 kierowców
stwierdziło, że widzi dobrze lub bardzo
dobrze, chociaż połowa z nich była nieskorygowana optycznie. Podczas badań stwierdzono, że po 40. roku życia
często ujawnia się ukryta nadwzroczność, kompensowana wcześniej dzięki
akomodacji. Ponadto około 2/3 zbadanych kierowców nie używało okularów,
a podobna liczba badanych wykonuje
badania wzroku co 5 lat lub rzadziej.
Na świecie koordynacją działań edukacyjnych w zakresie optometrii zajęła się
Międzynarodowa Agencja Zapobiegania Ślepocie (The International Agency
for the Prevention of Blindness), założona w 1975 roku organizacja zrzeszająca tych, którzy walczą o lepszy
wzrok. W tym roku po raz czwarty,
wraz ze Światową Organizacją Zdrowia
Global Action Plan, przeprowadzono
kampanię w ramach planu Universal
Eye Health (Powszechne Zdrowie dla
Oka), tym razem pod hasłem Stronger
Together. Każdy fotograf, zapalony
amator lub profesjonalista, mógł swoimi zdjęciami zwrócić uwagę na istotną rolę, jaką zdrowy wzrok odgrywa

w życiu każdego człowieka i przesłać
prace na konkurs. Wpłynęło ponad
1200 zdjęć z 89 krajów. 7 listopada
w Durbanie, w Republice Południowej
Afryki, ogłoszono zwycięzców. I tak,
laureatem konkursu w kategorii „Profesjonalne” został Tommy Trenchard
z Ugandy za zdjęcie przedstawiające
sześciolatkę po operacji na kataraktę,
która uczy się nazywać przedmioty,
które wreszcie może zobaczyć. W kategorii „Amatorskie” zwyciężył Duke
z Bangladeszu (z Deep Eye Care Foundation), przesyłając fotografię pokazującą badanie wzroku na prowincji.
Szczegóły odnośnie zakończonego
konkursu można przeczytać na stronie: www.iapb.org
Rola Światowego Dnia Wzroku jest
nie do przecenienia, zwłaszcza kiedy
spojrzy się na statystyki. A nie wyglądają one optymistycznie: około 284
milionów ludzi na świecie żyje z wadami wzroku lub ze ślepotą, z czego 39
milionów jest niewidomych. W osiemdziesięciu na sto przypadków chorób
oczu można uniknąć lub skorygować
ich stopień. Dlatego tak ważne pozostaje badanie wzroku. Przynajmniej
raz do roku. To absolutne minimum.
Więcej informacji: krio.org.pl, www.
chronswojwzrok.pl, www.iapb.org
Opracowanie: INTEROPTYKA
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NOWE OKULARY NA ŚWIĘTA
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, wszędzie czuć już szczególny świąteczny nastrój i wyjątkową, radosną atmosferę. Udzieliła się ona i nam, w związku z tym, zdecydowaliśmy się po raz
kolejny odwiedzić Szkołę dla Osób Słabowidzących i Niewidomych w Łodzi. Jak wiadomo nieodłączną częścią świąt są prezenty, zmieniliśmy się więc na ten jeden dzień w pomocników Świętego Mikołaja i postanowiliśmy sprawić dzieciom prezent, w postaci nowej pary okularów.

fot. WOODY POLSKA

Spotkaliśmy się w chłodny grudniowy poranek w szkole i rozpoczęliśmy wybieranie. W licznym
i gwarnym gronie przebieraliśmy
w oprawach i szukaliśmy tych najlepszych. Mamy nadzieję, że porady organizatorów, nauczycieli
i rówieśników przydały się i nasi
młodzi podopieczni będą mogli
przy Wigilijnym stole dumnie prezentować nowe, modne okulary.
Cieszymy się bardzo, że tym
razem do akcji włączyło się jeszcze
więcej osób. O możliwość wyboru
opraw zadbała jak zawsze firma
Woody Polska - Pani Beata Madej,
wysyłając swoje świąteczne elfy
z torbą pełną kolorowych oprawek.
20
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Profesjonalnymi poradami służyła,
zaangażowana od początku w akcję Pani Beata Bagińska-Rubciak
z łódzkiego salonu optycznego
„Twój Optyk”. Pani Beacie towarzyszyła kończąca właśnie studia optometrystyczne Pani Ewelina Guzek oraz zawsze chętni do pomocy
Pan Paweł Grabczak i Pani Joanna
Tomaszewska z Laboratorium Optycznego - Rosa Alba.
Jesteśmy pełni podziwu dla
zaangażowania wszystkich w naszą akcję charytatywną. Mamy nadzieję, że liczba osób o wielkim,
dobrym sercu, rwących się do pomocy będzie stale rosła. Im liczniejsza grupa, tym więcej jesteśmy

w stanie zrobić dobrego, a zasięg
i wymiar naszych działań będzie
mógł stale rosnąć. Jesteśmy pewni,
że warto było ulec przedświątecznej atmosferze i zrobić coś dobrego dla innych. Chcemy tym samym
zachęcić wszystkich do podobnych
akcji. Nie musicie od razu działać
na wielką skalę. Rozejrzyjcie się,
w waszej okolicy z pewnością znajdą się szkoły, stowarzyszenia czy
fundacje, których podopieczni
potrzebują wsparcia. Z naszej strony gwarantujemy, że taki drobny,
dobry gest daje super energię do
działania i sprawia wiele radości.
Informacja: WOODY POLSKA

nowości

Wzrok a nowe technologie
Barcelona 2017
Zapraszamy do składania streszczeń prac na naszą kolejną coroczną konferencję, odbywającą się w Barcelonie w Hiszpanii w dniach 12-14. maja 2017 r.

Jest to wspólna konferencja Europejskiej Akademii Optometrii i Optyki (EAOO) oraz Consejo General de
Colegios de Ópticos Optometristas
(CGCOO) towarzysząca Wiosennemu
Posiedzeniu Europejskiej Rady Optometrii i Optyki (ECOO). Na Konferencji
uczestnicy z ponad 30 krajów będą
omawiać najnowsze badania, doświadczenia dydaktyczne oraz praktyki kliniczne z zakresu optometrii, optyki oraz dziedzin pokrewnych.
Głównym tematem konferencji jest
„Wzrok a nowe technologie”.
Szukamy streszczeń prac badawczych,

klinicznych oraz inicjatyw dydaktycznych. Streszczenia będą przedstawiane ustnie lub w formie prezentacji,
w zależności od upodobań autora.
Jesteśmy szczególnie zainteresowani
pracami, które podkreślają Państwa
wkład w poszerzanie wiedzy specjalistów z innych krajów oraz wnioskami,
które koncentrują się na uznaniu i rozwoju ról zawodowych i inicjatyw mających na celu zwiększenie możliwości
świadczenia usług w zakresie okulistyki. Zachęcamy również studentów lub
„świeżo upieczonych” absolwentów
do przedstawiania swoich badań i pro-

Soczewki Blue bez resztkowego odbicia niebieskiego
Firma VISIO Polska Sp. z o. o. w ramach
ekskluzywnej linii soczewek okularowych PRIME Eyewear oferuje wyjątkowe soczewki Blue, chroniące przed
szkodliwym światłem niebieskim
(pochodzącym z monitorów, tabletów, telefonów i innych wyświetlaczy
LCD/LED) bez resztkowego odbicia
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niebieskiego, które nie zawsze jest
akceptowane przez końcowych klientów. Soczewki pokryte są ekstremalnie wytrzymałą powłoką SSC - Super
Strong Coat z antyrefleksem z odcieniem resztkowym zielonym. Element
chroniący przed szkodliwym światłem
niebieskim znajduje się w masie ma-

jektów z zakresu pracy klinicznej.
Za streszczenia przedstawiane ustnie
lub w formie prezentacji przewidziano
nagrody.
Zgłoszenia prac można dokonać online pod linkiem: https://cgcoo.eventszone.net/myAbstracts/site.php
Należy zaznajomić się z wytycznymi
dotyczącymi procesu składania streszczeń oraz kryteriów ich oceny.
Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące zgłoszeń, prosimy o kontakt:
caroline.christie@eaoo.info.
Źródło: www.eaoo.info

teriału, z którego wykonana jest soczewka.
Soczewki dostępne są w indeksie 1.50
i 1.60 i objęte są 3 letnią gwarancją ze
względu na zastosowanie super wytrzymałej powłoki SSC - Super Strong
Coat o wytrzymałości 18 w skali Bayera.

www.prime-eyewear.com

WooDone mod. Alanya80 BLING
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F]HVQH UDP\ SU]\ Xī\FLX QDMQRZV]\FK WHFKQRORJLL
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1D GUXJLP ELHJXQLH G]LVLHMV]HJR GHVLJQX SRVWDZLý
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INVU mod. 2700c
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Xavier Garcia mod. Ingrid
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KUP
K
UP SOCZEWKI
SOCZEWKI PROGRESYWNE
PROGRESYWNE

ODBIERZ
PREZENT!
Szczegóăy promocji na jaikudo.pl

Prezent Jubilerski APART
o wartoĜci

100 zʑ

Nowoczesny, elegancki pendrive USB 3.0/32GB
w metalowym pudeăku

Karta Media Markt
o wartoĜci

100 zʑ
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targi optyczne
SILMO

PARYŻ W dn. 23 - 26 września br. odbyły się kolejne Międzynarodowe Targi
Optyczne SILMO.
W targach udział wzięło 33 771 osób,
w tym 56.5% stanowili goście zagraniczni, natomiast 43.5% zwiedzających
pochodziło z Francji. Istotnym wydarzeniem była siódma już edycja SILMO
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Kolejne targi
SILMO odbędą się
w dn 06-09.10.2017

ACADEMY poświęcona nowym odkryciom naukowym w dziedzinie optyki.
Tegoroczna odsłona Akademii odbywała się w ciągu 3 kolejnych dni targów
i wzięło w niej udział 425 uczestników.
Wśród wystawców pojawiły się dwie
polskie firmy: AM Group i Love Belford.
Więcej na www.silmoparis.com

Opracowanie: INTEROPTYKA
fot. SILMO
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Trwają badania nad farmakologicznym leczeniem zaćmy
Zaćma jest jedną z głównych przyczyn utraty wzroku na świecie. Jest ona patologicznym stanem soczewki polegającym na jej zmętnieniu prowadzącym do zaburzeń w ostrości widzenia. Wśród wielu jej
typów najbardziej rozpowszechnioną jest odmiana „starcza” (u ponad 40% osób po 75 roku życia występuje poważne pogorszenie widzenia, u 90% zaobserwować można zmętnienie soczewki).

ĨŽƌŽƉƚĞƌ͘Ɖů
Szacuje się, że około 10% zachorowań ma podłoże metaboliczne, genetyczne lub rozwija się na bazie innych chorób. Zaćma może powstać
również na skutek powikłań po zapaleniu błony naczyniowej, urazów
powstałych za pomocą oddziaływań
z ciałami obcymi, silnego promieniowania, porażenia prądem, etc.
W chwili obecnej jedyną możliwością
leczenia zaćmy jest metoda chirurgiczna, ale być może niedługo sytuacja ta ulegnie zmianie. Kang Zhang
(Sun Yat-sen University, Guangzhou)
wraz z zespołem odkryli, że u ich pacjentów występowała mutacja genu
kluczowego dla produkcji Lanosterolu. Podejrzewali, że to właśnie ona
może powodować tworzenie się
zaćmy. Do testów wyselekcjonowa-

no grupę psów, u których w sposób
naturalny wykształciły się zmętnienia
na soczewce wewnątrzgałkowej. Podawano im krople zawierające Lanosterol. Po leczeniu trwającym 6 tygodni występujące zmętnienia zaczęły
się zmniejszać.
W wyniku przeprowadzonych badań
stwierdzono, że Lanosterol jest kluczowym związkiem odpowiedzialnym za tworzenie się zmętnień na
soczewce, co rzuca nowe światło na
możliwości przyszłego, farmakologicznego leczenia zaćmy.
Badania nad molekularnymi mechanizmami tworzenia się zaćmy trwają,
a my z niecierpliwością czekamy na
kolejne odkrycia i nowe formy leczenia.

Źródła:
• nature.com [dostęp: 24.07.2015],
• ebi.ac.uk [dostęp: 24.07.2015].
Źródło grafiki:
• gridserver.com [dostęp: 24.07.2015]

Foropter.pl jest portalem skierowanym
do specjalistów z dziedziny EYEcare
oraz pacjentów. Misją foropter.pl jest
dostarczanie informacji związanych
z okulistyką, optometrią, optyką oraz
nowymi technologiami.
Wierzymy, że ciągłe doskonalenie
specjalistów, motywowanie do nauki
studentów oraz współpraca między
specjalistami zajmującymi się układem
wzrokowym, przekłada się na wzrost
jakości opieki nad pacjentem.
Tekst: Katarzyna Hinz
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Targi OPTYKA już za nami
To były dwa intensywne i satysfakcjonujące dni na targach optycznych OPTYKA 2016.
Tegoroczna edycja była rekordowa. Zwiedzający odwiedzili stoiska 120 firm,
reprezentujących blisko 400 marek.

POZNAŃ W dniach 18-19 listopada 2016 r. odbyły się
targi OPTYKA 2016. To już V edycja organizowana wspólnie przez Międzynarodowe Targi Poznańskie i Krajową
Rzemieślniczą Izbę Optyczną.
Podczas dwóch dni można było odwiedzić ekspozycje
120 firm w tym 40 nowych. Na stoiskach zaprezentowało
się 400 marek z różnych krajów, oprócz Polski to m.in.
Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Chiny, Francja, Hiszpania czy Japonia i Korea Południowa. To duży wzrost
w stosunku do ubiegłej edycji.
Targi odwiedziło ponad 3 tys. optyków, optometrystów,
studentów i naukowców działających w branży okularowej. Powierzchnia ekspozycji wynosiła prawie 3.000 m2.
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Była więc o 30% większa w porównaniu z poprzednią edycją.
Wystawcy przygotowali wspaniałe stoiska. Nie tylko ich wygląd przykuwał wzrok zwiedzających, ale również atrakcje,
m.in. pokazy, czy konkursy.
Firma Scorpion Eyewear przygotowała specjalnie na
okoliczność targów konkurs, w którym można było wygrać
samochód marki KIA RIO. Na stoisku firmy Rako Optyk Serwis
mogliśmy podziwiać pokaz barmański w wykonaniu Mistrzów Świata Tomasza Małka i Marka Posłusznego, a także
spróbować przygotowanych koktajli. Natomiast firma Hoya
zaprosiła zwiedzających na degustację wybornego sushi.
Nie obyło się również bez pokazów mody okularowej m.in.
na stoisku Jai Kudo.

Konferencja
Naukowa
OPTYKA 2016
Z ogromnym zainteresowaniem spotkała
się Konferencja Naukowa OPTYKA 2016
„Vision Science - nauka o widzeniu”, której
celem było podkreślenie integracji specjalistów z różnych dyscyplin: anatomii,
biologii, optyki, fizjologii oraz psychologii.

Sala wykładowa była wypełniona po
brzegi. Cieszymy się, że zagadnienia
z dziedziny optyki przedstawione przez
specjalistów i pracowników naukowych
były dla zwiedzających ważnym elementem wpływającym na udział w targach.

Dziękujemy organizatorom, wystawcom, zwiedzającym i partnerom medialnym za wkład i sukces
targów OPTYKA 2016.

Stoisko firmy POLAND OPTICAL, która w tym roku obchodzi
jubileusz 20 - lecia obecności na polskim rynku
fot. NTEROPTYKA

2016/6

41

targi optyczne

Wieczór branżowy
czas nagród
i jubileuszu
W pierwszym dniu targów, podczas wyjątkowego wieczoru, 1000
osób zgromadzonych w Sali Ziemi poznało laureatów nagrody ZŁOTEGO MEDALU Międzynarodowych Targów Poznańskich za eksponowane wyroby. Następnie zgromadzeni goście poznali firmy, których
stoiska zostały wyróżnione w konkursie Acanthus Aureus.
Po oficjalnej części uroczystości rozpoczął się koncert akustyczny
KAYAH & Royal Quartet. O atmosferę Wieczoru zadbała firma Hoya
oraz wyłączny dystrybutor marki SEIKO.
Po nastrojowym koncercie, Prezes Zarządu Międzynarodowych
Targów Poznańskich – Przemysław Trawa wręczył okolicznościową
statuetkę oraz dyplom z okazji 20-lecia Krajowej Rzemieślniczej Izby
Optycznej przedstawicielom Izby.
Przyznano również okolicznościowe odznaczenia. W związku z długoletnią współpracą organizatorów targów Optyka, Zarząd Krajowej
Rzemieślniczej Izby Optycznej przyznał Odznaczenia za zasługi dla
optyki polskiej w stopniu złotym.
Odznaczenia otrzymali profesor Ryszard Naskręcki - Kierownik
Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii na Wydziale Fizyki Uniwersytetu imienia
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Przemysław Trawa - Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Kolejna edycja targów odbędzie się jesienią 2018 roku, na którą już teraz
serdecznie zapraszamy!
Więcej informacji na stronie internetowej: www.targioptyka.mtp.pl
Opracowanie: INTEROPTYKA na podst. mat. pras. MTP
fot. INTEROPTYKA
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Wystawa
OPTYKA 2016
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Laureaci nagrody
Acanthus Aureus
Firmy, których stoiska zostały wyróżnione w konkursie Acanthus Aureus.
Międzynarodowe Targi Poznańskie, przyznając nagrodę Złotego Akanta
wyróżniły firmy, które pracują na sukces na targach holistycznie. Ten sukces zależy m.in. od przyjętej strategii marketingowej. Tę strategię należy
dobrze przełożyć na realizację stoiska, w tym na rozwiązania graficzne
i architektoniczne.
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Lista firm nagrodzonych
Złotym Akantem
1. HAYNE Polska Sp. z o.o.
2. Hoya Lens Poland Sp. z o.o.
3. JZO Sp. z o.o.
4. ESSILOR POLONIA Sp. z o.o.
5. JAI KUDO Polska Sp. z o.o.
6. MOREL POLSKA
7. RAKO OPTYK SERWIS Sp. z o.o.
8. SCORPION EYEWEAR Tomasz Urban
2016/6
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Złote Medale
Lista produktów nagrodzonych Złotym Medalem Międzynarodowych
Targów Poznańskich na Targach Optycznych OPTYKA 2016

POLAND OPTICAL
Auto/refrakto/kerato/tonometr z pachymetrią Tonoref III został wprowadzony
na rynek polski w grudniu 2015 roku przez wyłącznego dystrybutora firmy Nidek
- Poland Optical sp. z o.o. Jest to innowacyjne urządzenie stanowiące połączenie
funkcji autorefraktometru, tonometru bezdotykowego poszerzonych o moduł
pachymetrii. Pomiar mocy refrakcji, krzywizny rogówki, ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz grubości rogówki można wykonać zapewniając pacjentom szybkie
i dokładne badanie przy maksymalnym komforcie. Tonoref III cechuje wyjątkowo
prosta obsługa dzięki całkowitej automatyzacji naprowadzania i pomiaru.

ESSILOR POLONIA
Nowy system szlifierski Delta 2 to rozwiązanie all-in-one dla bardziej komfortowej,
wydajnej i precyzyjnej pracy. Ta skoncentrowana technologia ułatwi Ci pracę - jedno
urządzenie wyposażone w dwa niezależne oprogramowania. Z Delta 2 możesz zoptymalizować swój czas pracy i pracować nad dwoma zleceniami jednocześnie!

JZO Sp. z o. o.
ATTITUDE umożliwia wykończenie krawędzi soczewki tradycyjnie rowkiem lub
fasetą, ale również profilem prostokątnym lub na części soczewki wykonać
rowek, a na pozostałej fasetę. Dodatkowo umożliwia wykonanie otworów oraz
specjalnych kształtów. W przypadku soczewek z dużą krzywizną bazową możliwe
jest odpowiednie wyprofilowanie krawędzi w celu poprawnego montażu
w oprawie sportowej. Urządzenie umożliwia precyzyjny odczyt znaków trwałych
na soczewce oraz obserwację rozkładu obszarów czynnych w soczewce progresywnej i naniesienie ich na obrabiany kształt.

Optimex – Viscom
Oprawy okularowe Zeiss Model 40006 to najwyższa jakość oferowana przez niemieckich producentów. Szeroka gama kolorystyczna – 6 kolorów dostępnych w modelu
oraz precyzyjne dopasowanie do twarzy sprawiają, że każdy użytkownik znajdzie
tu coś dla siebie. Oprawy Zeiss 40006 są lekkie, antyalergiczne, idealnie utrzymują
soczewkę zawsze w tej samej pozycji i są odporne na odkształcenia.

48

2016/6

HOYA LENS POLAND
Hoya EyeGenius to innowacyjny system pomiarowy o najwyższej precyzji, umożliwiający w szybki
i prosty sposób pomiar dysparacji fiksacji w warunkach widzenia binokularnego. W oparciu o wyniki
pomiarów oblicza odpowiednią wartość kompensacji pryzmatycznej, z dokładnością do 0.01 pdptr.
System pomiarowy Hoya EyeGenius składa się ze specjalnie opracowanego oprogramowania, urządzeń do badania wzroku w dali i w bliży oraz iPada, który umożliwia zdalne sterowanie.
Hoya EyeGenius wyposażony jest także w zestaw 60 testów zapewniających pełną funkcjonalność
urządzenia podczas pełnego badania refrakcji i widzenia obuocznego.

RODENSTOCK Polska
DNEye® Scanner to połączenie aberrometru, keratometru i topografu rogówkowego z automatycznym ogniskowaniem i centrowaniem. Mierzy aberracje wyższego i niższego rzędu
(HOA i LOA) z dużą precyzją i robi to całkowicie automatycznie. To JEDYNE urządzenie,
które mierzy nie tylko aberracje oka patrzącego do dali, ale też w bliży i wykorzystuje
indywidualne dane refrakcji bliży i dali ale także indywidualną wielkość źrenicy w produkcji
soczewek. Bierze pod uwagę dane subiektywne i aberrometrię do dali i bliży.

JZO Sp. z o.o.
EyeDrive® to unikalne soczewki okularowe. Szczególnie docenią je kierowcy. Dzięki technologii
Reflect Control redukują zbyt jasne światło i zwiększają kontrast. Źródła światła i obiekty odbijające
światło zachowują swoje ostre kontury, a widziane obrazy są ostre i bez zakłóceń. Nocą odblaski są
do 90% mniejsze niż w szkłach nieuszlachetnionych i do 57% mniejsze niż w tych, ze standardowym
AR. Konstrukcje szkieł zapewniają szerokie pola widzenia, pozwalają kierowcy na wygodną obserwację otoczenia.

LOOK THE CONCEPT FACTORY
Pierwszy taki produkt, który łączy wszystkie cechy skierowane dla dzieci. To cienka
i unikalna ramka, elastyczna, odporna, ergonomiczna i komfortowa. Wszystkie charakterystyczne cechy, pozwalają nosić ramkę w każdej sytuacji, nawet przez najbardziej żywe
dzieci. Jest całkowicie wolna od toksyn, hipoalergiczna, podlega w 100% recyklingowi.

SHAMIR POLSKA Sp. z o.o.
SparkMi™ to nowa definicja pomiarów optycznych. Jest to urządzenie optyczne, wykonujące
pomiary potrzebne do zamówienia soczewek. Wysoka technologia gwarantuje większy komfort
Pacjenta, precyzje pomiarów i oszczędność czasu.

Carl Zeiss Sp. z o.o.
Soczewki okularowe ZEISS DriveSafe – zaprojektowane, aby każdy użytkownik okularów
mógł teraz bezpiecznie i bezstresowo prowadzić samochód : • lepsze widzenie w niesprzyjających warunkach zwłaszcza nocą i o zmierzchu dzięki podwyższeniu kontrastu widzenia
• redukcja irytujących odblasków świateł samochodów jadących z naprzeciwka dzięki wyjątkowej powłoce antyrefleksyjnej • komfortowe widzenie drogi, deski rozdzielczej
i lusterek w samochodzie
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Najpotrzebniejsze produkty w super cenach!
qIXWHUDß\RNXODURZH
q×FLHUHF]NLPLNURID]RZH
qSU]\OHSFHRSW\F]QH
qQDU]úG]LD
qPDV]\Q\

qNRSHUW\
qZNUúW\QDQR×QLNL
qRSUDZ\RNXODURZH
qVRF]HZNLNRQWDNWRZHLSß\Q\
qßDýFXV]NLLJDODQWHULDRSW\F]QD

www.macrooptic.pl
tel/fax 91 484 37 15

Uwaga! Magazynowe soczewki Transitions VII, indeks 1.50 z antyrefleksem

W\ONR]äQHWWRV]WXND
Soczewki okularowe
- magazynowe
- recepturowe
 NUDMSURGXNFML:äRFK\

Szybki termin realizacji
]DPÑZLHQLDGRJRG]LQ\
Z\V\äDP\WHJR
VDPHJRGQLD
6SUDZG]RQDMDNRĈè
na rynku od 2002 roku!
Atrakcyjne ceny

tel/fax 91 484 37 15
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wieści z Cechów

Nowe kursy
w Cechu Optyków
w Warszawie
WARSZAWA Informujemy, że w dniu
5 listopada br. odbyła się pierwsza edycja kursu z zakresu pomocy wzrokowych,
prowadzonego przez mgr. Sebastiana Nowakowskiego. W szkoleniu uczestniczyło
13 osób. Po nowym roku przewidziane są
kolejne edycje szkolenia.
Informujemy także, iż w dniach 14-15
stycznia planowany jest kurs ortoptyczny,
przyjmujemy zgłoszenia chętnych. Więcej
informacji o szkoleniach na stronie internetowej Cechu www.cechoptyk.waw.pl
Zapraszamy Państwa na kurs refrakcji IV
stopnia, terminy zajęć to: 21-22 stycznia
i 4-5 lutego. Program kursu obejmuje
wybrane zagadnienia z zakresu refrakcji, które najczęściej stwarzają problemy
w procesie doboru właściwej korekcji
okularowej. Przeznaczony jest dla osób
zajmujących się pomiarami układu wzrokowego. Szkolenie to skierowane jest do
optyków, którzy ukończyli kursy refrakcji
I, II i III stopnia organizowane przez nasz
Cech lub inne cechy zrzeszone w KRIO,
osób które były słuchaczami kursu prowadzonego przez profesora Bolesława
Kędzię oraz absolwentów uczelni o profilu optyka okularowa. Kurs refrakcji IV
stopnia prowadzony przez dr. n. med. Andrzeja Styszyńskiego obejmuje 24 godziny zajęć, realizowanych w ramach dwóch
weekendów, w siedzibie KRIO przy ul.
Przy Agorze 28. Poniżej program kursu.

Trudności w ustalaniu korekcji
okularowej
1. Heteroforie - badanie i sposoby
korekcji.
2. Zez - badanie i sposoby korekcji.
3. Refrakcyjne przyczyny trudności
w ustalaniu korekcji okularowej:
- różnowzroczność,
- wysoki astygmatyzm,
- zaburzenia akomodacji.

Zapraszamy również na kurs refrakcji II
stopnia, zajęcia odbędą się w terminie
18-19 lutego, 4-5 marca i 18-19 marca.
Kurs stanowi uzupełnienie zagadnień
z zakresu refrakcji, z uwzględnieniem
ćwiczeń ortoptycznych oraz wiadomości
dotyczących doboru soczewek kontaktowych - łącznie 25 godzin. Ćwiczenia
praktyczne odbywają się z wykorzystaniem m.in. foroptera, lampy szczelinowej
oraz kasety okulistycznej. Zajęcia na kursie, obejmujące wykłady teoretyczne, jak
również ćwiczenia praktyczne prowadzone są przez dr. n. med. Andrzeja Styszyńskiego w siedzibie KRIO przy ul. Przy Agorze 28 w Warszawie.
Pełna informacja wraz z programami
kursów dostępna jest również na stronie
internetowej Cechu - www.cechoptyk.
waw.pl. Zgłoszenia przyjmuje telefonicznie lub pocztą elektroniczną Biuro Cechu
- tel. 22 635 78 67, od poniedziałku do
piątku w godz. 9:00-13:00, e-mail:
cech.optyk@interia.pl.

Informacje z Małopolskiego Cechu
Optyków
POŻEGNANIE KOLĘDY – 02.02.2017 r.
Bardzo serdecznie zapraszamy na tradycyjne już „gaszenie światełek na choince”.
Jak co roku spotykamy się w Sali „Na kotłowem” 2 lutego. Będziemy po raz ostatni śpiewać kolędy a o historii powstania
kolęd oraz pastorałek opowiadać będą
Leszek Mazan oraz Mieczysław Czuma.
Przygrywać będzie „Ostatni Czarodziej
Krakowa” – Aleksander „Makino” Kobyliński. Serdecznie zapraszamy.
WIELKI BAL OPTYKÓW – 11.02.2017 r.
Małopolski Cech Optyków zaprasza
wszystkich optyków oraz przyjaciół rzemieślników na trzeci już bal noworoczno
– walentynkowy. Wydarzenie odbędzie
się 11 lutego 2017 r. w klubie „Na kotłowem”. W planie imprezy wiele atrakcji

oraz niespodzianek. Wszelkie informacje
oraz zapisy w biurze cechu.
JAPONIA – Tokio oraz targi optyczne
10 – 18.10.2017 r.

Już dzisiaj bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do wspólnej integracji podczas
wyjazdu branżowego, który chcemy zorganizować pod koniec 2017 roku. W planie będzie wizyta w jednych z najbardziej
znanych targów optycznych świata oraz
zapoznanie się ze światowymi trendami
organizowanych w Tokio targów optycznych w dniach 11-13.10.2017 r. Podczas
wyjazdu odwiedzimy również piękne zakątki Tokio. Na zgłoszenia chętnych czekamy do czerwca 2017 r.

KALENDARIUM MCO 2017:
• POŻEGNANIE KOLĘDY			
02.02.2017 r.
• WALENTYNKOWY BAL OPTYKÓW		
11.02.2017 r.		
• KRAKOWSKA WIOSNA OPTYCZNA
01.04.2017 r.
• SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE		
12.04.2017 r.
• WYCIECZKA: Gruzja		
20 – 25.04.2017 r.
• KURS REFRAKCJI				
08 – 10.05.2017 r.
22 – 24.05.2017 r.
• WALNE ZGROMADZENIE MCO		
10.06.2017 r.
• OBCHODY ŚWIĘTA HIERONIMA
08 –10.09.2017 r.
• WYCIECZKA: Tokio oraz targi optyczne
10 – 18.10.2017 r.
• SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE		
15.12.2017 r.
Inf. wł. Cechów
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- zwiedzanie Kutaisi – jednego z najstarszych miast świata /monastyr Gelati,
katedra Bagrati - obiekty wpisane na
listę UNESCO/. Następnie przejazd do
najważniejszego gruzińskiego uzdrowiska - Borjomi. Przejazd na obiadokolację
i nocleg.
6 Dzień: Przejazd na lotnisko w Tbilisi.
Wylot do Warszawy wczesnym rankiem.

II Zjazd Cechów Rzemiosła Polskiego
Informujemy, iż 26 października w sejmie
RP w Warszawie odbył się po 15 latach
przerwy Drugi Zjazd Cechów Rzemiosła
Polskiego. Delegatami Małopolskiego
Cechu Optyków byli Członek Zarządu
MCO oraz Członek Zarządu KRIO Andrzej
Dąbrowski oraz Dyrektor Biura MCO Wojciech Moszyński. Poniżej prezentujemy
program zjazdu.
Program Drugiego Zjazdu Cechów Rzemiosła Polskiego 26.10.2016 r.
Godz. 10:00 - Msza święta w Kościele
św. Aleksandra, przy Placu Trzech Krzyży.
Mszę Świętą celebrował Biskup Rafał
Markowski.
Godz. 11:00 – Przejście uczestników do
gmachu Sejmu RP, ul. Wiejska 4/6/8.
Godz. 11:30 – Rozpoczęcie obrad Zjazdu
przez Przewodniczącego Rady Programowej, prezesa Związku Rzemiosła
Polskiego, Pana Jerzego Bartnika.
Godz. 11:40 – Powitanie uczestników
Zjazdu, przez patrona honorowego
– Marszałka Sejmu RP, Pana Marka Kuchcińskiego.
Godz. 11:55 –Referat. Prof. Juliusz Gardawski.
Godz. 12:10 – Wystąpienie. Prezydent
UEAPME – Ulrike Rabmer-Koller.
Godz. 12:15 – Wystąpienie przedstawiciela rzemiosła europejskiego – Andreas
Elhert.
Godz. 12:30 – Wystąpienie przedstawiciela, Ministerstwo Rozwoju.
Godz. 13:00 – Przerwa z poczęstunkiem
Godz. 13:30 – Wznowienie obrad Zjazdu.
Wystąpienia przedstawicieli cechów.
Godz. 14:30 – Wystąpienie. Edyta Doboszyńska, ZRP.
Godz. 14:45 - Wystąpienie. Elżbieta
Lutow, ZRP.
Godz. 15:00 – Wystąpienie. Jolanta Kossakowska, ZRP.
Godz. 15:15 – Występnie. ks. Krzysztof
Rusiecki, Krajowy Duszpasterz Rzemieślników.
Godz. 15.30 – Definicja wniosków. Głosy
z sali.
Godz. 16:00 – Zakończenie obrad.
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Wiedeń, Budapeszt, Bratysława

GRUZJA TERMIN: 20 – 25.04.2017
ŚWIADCZENIA:
- noclegi w hotelach i guesthousie
- wyżywienie: śniadania i obiadokolacje
- przeloty samolotami linii LOT na trasie:
Warszawa - Tbilisi - Warszawa
- przejazdy autokarem na miejscu
- opieka pilota, przewodnika
- ubezpieczenie: KL, NNW
RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
1 Dzień: Spotkanie na lotnisku Warszawa
Okęcie o godzinie 20:30. Przelot liniami
LOT do Tbilisi. Przylot do Gruzji ok. godziny 04:00. Transfer do hotelu lub guesthouse. Zakwaterowanie i nocleg.
2 Dzień: Po śniadaniu zwiedzanie Tbilisi
– miasta o niepowtarzalnej atmosferze
i stolicy Gruzji /m. in. katedra Sioni, św.
Trójcy, spacer ulicami starego miasta,
twierdza Narikała. Tradycyjna kolacja
oraz Wieczór Gruziński przy muzyce
i lampce wina. Nocleg.
3 Dzień: Po śniadaniu przejazd do Mcchety – dawnej stolicy Gruzji /monastyr Dżwari, katedra Sweti Cchoweli/.
Przejazd Gruzińską Drogą Wojenną do
Kazbegi położonego u stóp wulkanu
Kazbek (5047m.). Jest to jedna z najpiękniejszych tras widokowych tej części
świata. Off road jeepami 4x4. Powrót na
obiadokolację i nocleg.
4 Dzień: Po śniadaniu Przejazd do Gori
– zwiedzanie muzeum Stalina.
Uplistsikhe – zwiedzanie skalnego
miasta wpisanego na listę UNESCO.
Przejazd na wybrzeże Morza Czarnego
do słynnego Batumi. Spacer nadmorską
promenadą. Obiadokolacja i nocleg.
5 Dzień: Śniadanie. Zwiedzanie ogrodu
botanicznego i słynnych pól herbacianych. Przejazd do regionu Imeretii

Wiedeń, Budapeszt, Bratysława to jedne
z najciekawszych i najpiękniejszych stolic
Europy Środkowej. Zapraszamy Państwa
w podróż śladami wielkiej dynastii Habsburgów, którzy pozostawili po sobie niesamowite dziedzictwo, przede wszystkim
w sztuce i architekturze. W trakcie naszej
podróży zobaczymy największe atrakcje trzech naddunajskich stolic włącznie
z piękną panoramą Budapesztu ze Wzgórza Gellerta, Wiednia z Kahlenbergu oraz
Bratysławy z Zamkowego Wzgórza.
RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
1 Dzień: Wyjazd z Krakowa o godz. 6.30 –
przejazd do Budapesztu przez Słowację.
Budapeszt – Zwiedzanie Budy: Wzgórze
Zamkowe, Zamek Królewski - siedziba
węgierskich królów, Kościół Macieja
- miejsce koronacji i ślubów królewskich
i tzw. Baszty Rybackie. Wjazd autokarem
na Wzgórze Gellerta – panorama miasta.
Wieczorny rejs po Dunaju statkiem wycieczkowym. Obiadokolacja i nocleg.
2 Dzień: Po śniadaniu zwiedzanie Pesztu:
Plac Bohaterów, Parlament, bazylika
św. Stefana – wejście na niemal 100 m
kopułę – wspaniały widok na miasto.
Spacer po słynnym Moście Łańcuchowym. Przejazd do Bratysławy. Spacer po
starówce /Rynek Staromiejski, Katedra
św. Marcina, Brama Michalska/. Obiadokolacja. Wieczorny spacer na Wzgórze
Zamkowe - panorama miasta z tarasu
widokowego. Nocleg.
3 Dzień: Śniadanie. Przejazd do Wiednia
- plac Marii Teresy, Pałac Hofburg, Parlament, Stephansdom, spacer głównym
deptakiem miasta Karnten Strasse
i Graben Gmach Opery, Karlsplatz z kość.
Karola Boromeusza. Ogrody Cesarskie
– Belweder. Czas wolny na zakupy na
targu Naschmarkt. Przejazd na Wzgórze
Kahlenberg – panorama miasta. Wyjazd
w drogę powrotną przez Czechy do Polski. Przyjazd w godzinach wieczornych
do Krakowa.
Inf. wł. Cechu
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HRK-9000A
• automatyczny pomiar refrakcji w oparciu
o technologię Wavefront
• tryb badania wrażliwości na kontrast i olśnienie
• tryb meibografii (obserwacja stanu gruczołów
Meiboma)
• tryb TFBUT (pomiar czasu przerwania filmu łzowego)
• kolorowy, dotykowy, uchylno – obrotowy wyświetlacz
LCD
• komunikacja Wi-Fi

HLM-9000
•
•
•
•

zielona dioda pomiarowa 545 nm
pomiar Blue Light Transmittance (soczewki do pracy biurowej)
matryca Hartmanna (81 punktów pomiarowych)
komunikacja Wi-Fi

Radosnych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wielu sukcesów w Nowym Roku

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

OPTOPOL Technology Sp. z o. o.
ul. Żabia 42, 42-400 Zawiercie, Tel/Fax: +48 32 67 228 00
 biuro@optopol.com.pl  www.optopol.com.pl

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI:
Adam Świdlicki
Paweł Konieczny
 502 196 127
 502 196 129

Krzysztof Borzym
 510 045 602

HURTOWNIA OPTYCZNA

ŒWIAT SOCZEWEK I AKCESORIÓW OPTYCZNYCH

2016/6
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Zaproszenie

Zaproszenie

Zarząd Pomorskiego Cechu Optyk—w
w Gdańsku
wraz ze
wsp—łorganizatorami
Ð Þrmą wraz ze wsp—ło
Zarząd
Pomorskiego
Cechu
Optyk—w w Gdańsku
ALCON Polska Sp. z o.o. oraz ÞrmąALCON
ESSILOR
Polonia
o.o.oraz
mająÞrmą
zaszczyt
zaprosić
Panią/Pana
Polska
Sp.Sp.
z zo.o.
ESSILOR
Polonia
Sp. z o.o. mają zaszcz
oraz Państwa pracownik—w na dwudniowe seminarium szkoleniowo Ð wystawiennicze, kt—re

oraz Państwa pracownik—w na dwudniowe seminarium szkoleniowo Ð w

odbędzie się w dniach 21 Ð 22 stycznia 2017 r. w samym sercu Kaszubskiego Parku

odbędzie się w dniach 21 Ð 22 stycznia 2017 r. w samym sercu

Krajobrazowego Ð Chmielnie Ð w Hotelu Wichrowe Wzg—rze (http://wichrowe.info/). Istnieje

Krajobrazowego Ð Chmielnie Ð w Hotelu Wichrowe Wzg—rze (http://w

możliwość zaproszenia przez Państwa także Waszych klient—w oraz przyjaci—ł biznesowych.

możliwość zaproszenia przez Państwa także Waszych klient—w oraz przyjaci—

W programie seminarium zaplanowaliśmy wykład dr. hab. Rafała Mr—wki - profesora Szkoły
Gł—wnej

Handlowej

w

Warszawie,

W programie seminarium zaplanowaliśmy wykład dr. hab. Rafała Mr—

kierownika

podyplomowych

studi—w

Public

Relations

Handlowej
Warszawie, Þrm
kierownika
podyplomowych stud
i Strategicznego Komunikowania w Gł—wnej
Firmach, oraz
wystąpieniawprzedstawicieli
ESSILOR i ALCON.
Strategicznego
Komunikowania
w Firmach,
orazproblemach
wystąpienia przedstawicieli
Dr hab. Rafał Mr—wka specjalizujei się
w analizie nowoczesnych
modeli
organizacji,

Dr hab.satysfakcji
Rafał Mr—wka
specjalizuje
się w analizie
nowoczesnych modeli o
przyw—dztwa gospodarczego, badaniach
i zaangażowania
pracownik—w,
zarządzaniu

kompetencjami pracownik—w oraz public
relations. gospodarczego,
Podczas swojej prelekcji
będziesatysfakcji
m—wił o strategii
przyw—dztwa
badaniach
i zaangażowania prac

biznesowej prowadzenia salonu optycznego
na wsp—łczesnym
rynku.
Gł—wnerelations.
hasła wykładu
to: swojej prelekcji b
kompetencjami
pracownik—w
oraz public
Podczas

wizja i jej znaczenie, wykorzystaniebiznesowej
potencjału pracownik—w,
zaangażowania,
kreowanie
prowadzeniabudowanie
salonu optycznego
na wsp—łczesnym
rynku. Gł—w
kultury, inspirowanie zmian. Jak zmienia
się
przyw—dztwo
we
wsp—łczesnych
organizacjach?
Jak
wizja i jej znaczenie, wykorzystanie potencjału pracownik—w, budowanie zaa

wsp—łcześni przyw—dcy otwierają organizacje na wsp—łpracę z otoczeniem? Jak zaszczepiają kulturę

kultury, inspirowanie zmian. Jak zmienia się przyw—dztwo we wsp—łczesn

otwartości? Jaką rolę w tym procesie powinni pełnić właściciele salon—w optycznych i ich

wsp—łcześni przyw—dcy otwierają organizacje na wsp—łpracę z otoczeniem? J

menedżerowie? Kto to jest smart leader?

otwartości? Jaką rolę w tym procesie powinni pełnić właściciele salon

Koszt udziału w dwudniowym seminarium wynosi 240,00 zł od osoby i obejmuje

menedżerowie? Kto to jest smart leader?

zakwaterowanie w hotelu Wichrowe Wzg—rze w Chmielnie (nocleg, wyżywienie, basen), materiały

Koszt
dwudniowym
wynosi 240,00 zł o
szkoleniowe, serwis kawowy oraz uroczystą
kolacjęudziału
z DJ-em.wCelem
zgłoszenia seminarium
udziału w szkoleniu

w hotelu
Wichrowe
Wzg—rze w -Chmielnie
prosimy o przesłanie wypełnionej zakwaterowanie
karty zgłoszeniowej
(do pobrania
www.pco.net.pl
zakładka (nocleg, wyżywi

szkoleniowe, serwis kawowy oraz uroczystą kolację z DJ-em. Celem zgłoszen
materiały do pobrania) na adres pomorski.cech@wp.pl.

o przesłanie
karty Þnansowe
zgłoszeniowej
(do pobrania www
z serdecznąwypełnionej
prośbą o wsparcie
naszego
Szanowni Państwo, zwracamyprosimy
się do Was

Cechu. Liczymy na Waszą życzliwość,
kt—radopozwoli
namnana
lepszą
realizację naszych cel—w
materiały
pobrania)
adres
pomorski.cech@wp.pl.

i jednocześnie zapewniamy, że udzielonaSzanowni
pomoc zostanie
statutem. prośbą o wspa
do Waszez serdeczną
Państwo,spożytkowana
zwracamy sięzgodnie
Darowizny w zadeklarowanej kwocie
na rzecz
Cechuna
prosimy
na konto
bankowe
Cechu
Cechu.
Liczymy
Wasząwpłacić
życzliwość,
kt—ra
pozwoli
nam na lepszą rea
z tytułem wpłaty ãDarowizna na rzecz Pomorskiego Cechu Optyk—wÓ, PKO BP SA nr 22 1020 1811
0000 0102 0105 7330.

i jednocześnie zapewniamy, że udzielona pomoc zostanie spożytkowana
Darowizny w zadeklarowanej kwocie na rzecz Cechu prosimy wpłacić na

z tytułem wpłaty ãDarowizna na rzecz Pomorskiego Cechu Optyk—wÓ, PKO B
0000 0102 0105 7330.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Gollus
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SEMINARIUM SZKOLENIOWO-WYSTAWIENNICZE
CHMIELNO 2017
Dzień

Godzina
13:00 Ð 14:00
14:00 -14:10
14:10 Ð 14:40

21.01.
2017 r.
sobota

14:40- 15:10

Przyjazd uczestnik—w, zakwaterowanie, lunch
Przywitanie gości, otwarcie seminarium
Krzysztof Gollus Ð Prezes Pomorskiego Cechu Optyk—w
Jak pozyskać nowych klient—w w mediach
społecznościowych i Internecie?
Maciej Zbąski Ð Þrma ESSILOR
Kierunki rozwoju rynku soczewek kontaktowych
w Polsce. Jakiego wsparcia od Þrmy ALCON mogą
oczekiwać salony optyczne, by efektywnie w nim
uczestniczyć?
Krzysztof Kujawa Ð Þrma ALCON

15:10 Ð 15:45
15:45 Ð 19:00

22.01.
2017 r.
niedziela

Temat

Przerwa kawowa, prezentacje zaproszonych Þrm
Nowe przyw—dztwo w erze sieci Ð perspektywa lider—w
branży optycznej
Dr hab. Rafał Mr—wka - Katedra Teorii Zarządzania
Szkoły Gł—wnej Handlowej w Warszawie

19:00 Ð 20:00

Czas wolny, prezentacje zaproszonych Þrm

20:00

Uroczysta kolacja + DJ

8:00 Ð 10:30

Śniadanie, zakończenie seminarium

2016/6
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Władysław Strzemiński, „Powidok słońca”, 1948-1949, olej na płótnie,
73 x 61 cm, wł. Muzeum Narodowe w Warszawie, fot. MNW

Władysław Strzemiński (1893-1952), polski malarz, teoretyk sztuki i wybitny pedagog.
Pionier konstruktywistycznej awangardy i jeden z najradykalniejszych twórców lat 20. i 30.
XX wieku. Autor „Teorii Widzenia” oraz kluczowego dla niej pojęcia „powidoków”. Twórca
nowej koncepcji sztuki, która jego zdaniem powinna odkrywać istotne elementy życia
i tworzyć ich plastyczne odpowiedniki. Sztuka według Strzemińskiego nie jest oderwanym
od rzeczywistości tworem, lecz funkcjonuje w jej ramach i z niej wynika.
60
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Władysław Strzemiński,
„Powidok słońca”
Po II Wojnie Światowej Władysław Strzemiński zajmował
się analizą mechanizmu postrzegania zarówno w teorii,
jak i w swojej praktyce malarskiej. W książce pod tytułem „Teoria widzenia” dokonał syntetycznej prezentacji
zagadnienia, ale rozpatrywał je na różnych płaszczyznach interpretacyjnych. Przemiany sposobów percepcji
ukazywał w kontekście zmian „świadomości wzrokowej”
społeczeństwa, które były jego zdaniem, warunkowane
ekonomią i polityką. Co najważniejsze, Strzemiński, podjął w swym tekście trud opisu i analizy samego procesu
widzenia, w oderwaniu od kształtujących je okoliczności, używając takich pojęć, jak widzenie dwuoczne,
strefy widzenia, funkcje kontrastu i zastosowania „kluczy
kompozycyjnych”.
Oko, będące podstawowym organem umożliwiającym
percepcję, zajęło szczególne miejsce w powojennych
realizacjach artysty. Widzenie w jego teorii sztuki
przestało być domeną matematyki i geometrii, jak miało
to miejsce w aktualnych do początków XX stulecia
traktatach Albertiego. Oko - czyli właściwe miejsce
powstawania obrazów - w koncepcji Strzemińskiego
- zostało wprowadzone w materię ciała i nabrało przede
wszystkim fizjologicznego wymiaru.
„Powidok jest obrazem wewnętrznym, powstającym na
siatkówce oka po chwili patrzenia na przedmiot odbijający światło albo na samo źródło światła.” Fizjologicznie
rzecz ujmując, siatkówka w oku zachowuje widziany
obraz dłużej niż sam moment oglądania rzeczy - zapamiętuje widok, mimo że zdążyliśmy już odwrócić wzrok.
W ten sposób oko ma możliwość nakładania i mieszania
obrazów - tych, które są jeszcze na siatkówce, chociaż
nie patrzymy już na nie oraz tych oglądanych w czasie
rzeczywistym.
Strzemiński podkreślał w swej koncepcji rolę ruchu oka
w powstawaniu takiego obrazu, którego zapis ma charakter rozedrganej linii rysowanej zgodnie z przesuwającym się spojrzeniem. Owo drganie ma podłoże czysto
fizjologiczne, jest wynikiem kurczenia się i rozprężania
mięśni. W pewnym sensie próba utrwalenia powidoku
jest zatem skazana na porażkę. Próba rekonstrukcji
ruchu na płaszczyźnie płótna powoduje, że obraz
w twórczości Strzemińskiego staje się zjawiskiem czysto
wzrokowym, fenomenem optycznym w podwójnym
sensie: jako przeznaczony wyłącznie do patrzenia, ale
także proces patrzenia próbujący uchwycić.
Powidoki wprowadzają nowe aspekty do problematyki
związków czasu i malarstwa. Z samej fizjologii widzenia
wynika bowiem, że siatkówka oka zachowuje widziany
obraz dłużej, niż trwa proces jego oglądu. Siatkówka niejako „zapamiętuje” widok, mimo że odbiorca
zdążył już odwrócić od niego wzrok. Ten fakt ma dalsze

konsekwencje dla procesu widzenia, oko stale bowiem
nakłada i miesza obrazy. W spojrzeniu łączą się obrazy
pozostające wciąż jeszcze na siatkówce, chociaż nie są
aktualnie przedmiotem percepcji, z tymi, które oglądane
są w czasie rzeczywistym. Można zatem powiedzieć, że
nakładanie się obrazów na siebie skutkuje subiektywnymi wizjami i wrażeniami przedmiotów - obiektywny
obraz nie jest możliwy do odtworzenia. Nakładanie się
obrazów umożliwia również przenoszenie elementów
wzrokowych z jednej dziedziny na drugą np. z obrazu
na architekturę, z architektury na życie. W ten sposób pewne zjawiska odkryte w malarstwie mogą być
zastosowane w życiu codziennym, np. w projektowaniu
urbanistycznym. Strzemiński był głęboko przekonany,
że sztuka ma prawo do uczestniczenia w życiu, a życie
ma pełne prawo do udziału w sztuce.
Malarstwo solarne Strzemińskiego miało swój początek
we wczesnych pejzażach artysty. Był to długotrwały
proces poszukiwań nowej formy, co uzmysławia specyfika prac powstałych w pierwszej połowie lat 30. Należą
do nich serie „Pejzaży łódzkich”, w których malarz operował kształtami biomorficznymi. Prace skonstruowane
są z plam barwnych i przesuniętych względem nich oraz
siebie nawzajem konturowych form linearnych. Płynna
rozedrgana linia wypełniana jest najczęściej czystą barwą, w kontrastowych zestawieniach, co daje efekt pulsującego rytmu zmiennych form i kolorów. Żywe barwy
np. czerwieni i błękitu, przywołują wrażenie spojrzenia
kierowanego prosto w słońce.
W obrazie „Powidok słońca” dwie strefy obrazu odpowiadają różnym fazom procesu widzenia powidokowego. Na początku, podczas bezpośredniej obserwacji
słońca, zostało ono zgodnie z prawami optyki przekształcone w swój powidok w barwie dopełniającej,
czyli niebieskiej. Potem, pod wpływem działania czasu,
intensywny obraz ulega powolnemu zatarciu i roztopieniu, natężenie barwy zmienia się bowiem stopniowo
w zależności od ilości światła przenikającego przez
mniej lub bardziej zaciśnięte powieki. Władysław Strzemiński podjął próbę zobrazowania nieuchwytnego
w podwójnym sensie. Nie można bowiem odwzorować
efektu oślepienia w chwili patrzenia wprost na słońce,
jak niemożliwe jest też obiektywne zobrazowanie efemerycznego obrazu, tworzącego się pod wpływem tego
doświadczenia we wnętrzu oka.
Opracowanie: INTEROPTYKA
Źródło: Culture.pl

Literatura:
• „Powidoki i po...”, Leszek Brogowski, Gdańsk 2001
• „Teoria widzenia”, Władysław Strzemiński, Kraków 1958
• „Władysław Strzemiński: w setną rocznicę urodzin
1892-1952”, red. T. Treliński, J. Jedliński, Łódź 1994
• „Powidoki życia. Władysław Strzemiński i prawa
do sztuki”, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2010
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AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL

Zapraszamy na naszą stronę

www.optotechnika.com.pl

SHIN-NIPPON

SHIN-NIPPON DL800/900

ACCUREF R-800 / K900

NAJNOWSZA GENERACJA

Najwyższa jakość i doskonała
ergonomia

DIOPTROMIERZY SERII DL


łatwy pomiar progresów



nowość! zielona dioda LED



dokładny i szybki pomiar



nowe intuicyjne menu



regulowany ekran



atrakcyjny, nowoczesny design

W naszej ofercie znajdą Państwo również:


tonometry bezkontaktowe



lampy szczelinowe



kasety szkieł próbnych



oprawy probiercze



projektory i ekrany LCD



foroptery



pupilometry



stoliki elektryczne



unity okulistyczne



oftalmoskopy



kompleksowe wyposażenie gabinetów

ZDOBYWCA NAGRODY
"GOOD DESIGN AWARD"

okulistycznych


oprawy okularowe – znane marki

dysponujemy również fachowym serwisem

Optotechnika Sp. z o.o.

ul. Topiarnia 9 Kraków 30-698

Wyrafinowany kształt w połączeniu z
nowoczesnym designem oraz
atrakcyjnym kolorze metalicznym i
białym perłowym, który idealnie pasuje
do każdego wnętrza.

tel. 12 654 73 80

e-mail: biuro@optotechnika.com.pl
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tel./fax 68 325 02 70, kom. 602 30 82 31, biuro@optysport.pl
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Sprzedam salon optyczny
działający od 2007 roku.

ELEFANT - OPTYKA
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
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- pełne wyposażenie punktu
(meble, dioptromierz)
- baza stałych klientów,
- system lojalnościowy
dla klientów.
- wykształcony personel,
- salon w budynku specjalistycznego centrum medycznego
i innych usług.
- z własnym miejscem na gabinet
okulistyczny na poziomie centrum medycznego (spełniające
wymogi NFZ
i Sanepidu),
- salon położony na parterze,
obok poczta, biuro podróży,
apteka,
- na piętrze specjalistyczne centrum medyczne,
- miejsce na gabinet okulistyczny- meble, zlew; autorefraktokeratonometrmetr

kontakt: 790 793 236

SPRZEDAM OKAZYJNIE

PRACA

SPRZEDAM

Wyposażenie GABINETU
OKULISTYCZNEGO
i OPTYCZNEGO
oraz TOMOGRAF sOCT
i Funduskamerę

zatrudnię sprzedawcę do salonu
optycznego
w Warszawie. Samodzielne
stanowisko pracy, dodatkowe
kwalifikacje mile widziane.

Bardzo ładny, nowocześnie urządzony salon optyczny
w Gdańsku z wyposażeniem + gabinet okulistyczny lub wyposażenie
(meble, sprzęt
okulistyczny, dioptromierz
i inne)

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

tel. 501121927

SPRZEDAM

SPRZEDAM

Sprzedam automat szlifierski
TOPCON ALE 5000 na części
oraz stolik elektryczny
OPTOPOL.

tel. 665 870820

tel 603 750 803
mail: optyk@bowar.pl

SPRZEDAM

- automat HUWITZ
ze skanocentroskopem

605 788686
- rosyjską lampę
szczelinową 2 szt.

- autorefraktometr z keratome
trem
NIDEK ARK-900S
w bardzo dobrym stanie
- rosyjską lampę szczelinową
w idealnym stanie
502 030870
szymon6805@wp.pl

SPRZEDAM
wyposażenie zakładu optycznego
w tym kompletny unit TOPCON, autorefraktometr,
automaty WECO, ESSILOR, BRIOT ACCURA
wiertarki LessStress i inne urządz. niezbędne
w zakładzie optycznym.
Pomoc przy uruchomieniu.

tel. 785 734 797
mail: jerzy862@gmail.com

SPRZEDAŻ I SERWIS
URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne
tel. 600 433 463
e-mail: a.galczynski@wp.pl
2016/6
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Zapraszamy do oglądania filmów
z branżowych wydarzeń
na naszym kanale na You Tube

INTEROPTYKA

2016/3

NAPRAWY EXPRESOWE:
LUTOWANIE OPRAW METALOWYCH
Z POD LAKIEROWANIEM 13 zł
NAPRAWA FLEXÓW 13 zł
KLEJENIE OPRAW Z TWORZYWA 15 zł
NAPRAWA I WTAPIANIE WTOPEK 10 zł
POLEROWANIE OPRAW METALOWYCH I Z PŁYTY 10 zł
SZLIFIERNIA:
- OPRAWA PEŁNA 10 zł
- OPRAWA NA ŻYŁKĘ 10 zł
- PATENT 25 zł

Istnieje możliwość przekazywania/odbioru
prac w Warszawie
ADRES:
ul. 3 Maja 4a
05-091 Ząbki
tel. 536 37 68 23
www.facebook.com/naprawaokularow

POSZUKUJEMY REPREZENTANTA
NASZEJ FIRMY
Proponujemy samodzielną i zróżnicowaną pracę w państwa
regionie.
Szukamy w Polsce samodzielnego przedstawiciela naszej
kolekcji „Vistan”, „Change Menschen” i „Roy Robson”.
Zainteresowana Osoba powinna posiadać własne auto
i znajomość języka angielskiego, jako wolny sprzedawca
w naszej Firmie Vistan Brillen troszczyć się będzie o naszych
Klientów, prezentując im naszą nową, modną kolekcję
oprawek.
Państwa korzyści w Firmie!
Firma Vistan Brillen proponuje Państwu:
- stałą klientelę
- modne i nowoczesne Kolekcje
- samodzielną i zróżnicowaną współpracę z naszą Firmą
Jeśli wzbudziliśmy Pana/ Pani zainteresowanie, to prosimy
o kontakt.
e-mail: daniel.sanchez @vistan.de
Vistan Brillen GmbH; Wilhelmstrasse 16;
73525 Schwaebisch Gmuend (Germany)

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 17 października 2016 r., po ciężkiej chorobie,
w wieku 60 lat, zmarła
Renata Kubera
nasza koleżanka optyczka, wieloletni członek cechu
Rodzinie Zmarłej, wyrazy głębokiego współczucia składają członkowie oraz
Zarząd Cechu Optyków w Warszawie
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indeks ofert

SZKŁA KOREKCYJNE, OFTAMIC LENSES, BRILLENGLÄSER
ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ

CLEX

MIRADA

SEYKOPOL

JAI KUDO

OPTIBLOK

SZAJNA

JZO

OPTOMAX

VISIO POLSKA

MAŻEX

RAKO OPTYK SERWIS

WYPOSAŻENIE PRACOWNI, WORKSHOP, WERKSTATT
ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ

ELEFANT OPTYKA

OPTY SPORT

RM SERVICE

MAŻEX

POLAND OPTICAL

SEYKOPOL

OPTOTECHNIKA

RAKO OPTYK SERWIS

TAR-POL

OPRAWY OKULAROWE, SPECTACLE FRAMES, BRILLENFASSUNGEN ОЧКОВЫЕ ОПРАВЫ
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AM GROUP PLUS

MAŻEX

SEYKOPOL

BINOKL

OPTOVIT

TARPOL

CAMRO

OPTIBLOK

TRESS

GO-MAX

ORATA

TRZPIL

DEK OPTICA

PH OKO

VERMARI

HAYNE

PUCCINI

VISTAN

KAMEX

PROSTAF

WOODY POLSKA

MACRO OPTIC

RAKO OPTYK SERWIS

Uwaga! Spis marek dostępny na
www.interoptyka.pl

GALANTERIA OFTALMICZNA, ACCESSORIES, ZUBEHÖR
АКСЕССУАРЫ

HAYNE

OPTOMAX

TAR-POL

HADAŚ-MARCINIAK

OPTY SPORT

TRZPIL

MACRO OPTIC

SEYKOPOL

MAŻEX

SZAACH

WYPOSAŻENIE GABINETU, INSTRUMENTS, REFRAKTIONSGERÄTE, ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
HAYNE

POLAND OPTICAL

SEYKOPOL

MAŻEX

RAKO OPTYK SERWIS

TAR-POL

OPTOPOL

RM SERVICE

OPTOTECHNIKA

SPECTRUM

WYPOSAŻENIE EKSPOZYCJI, EXPO, LADENEINRICHTUNG, ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
HAYNE

ORATA

SERWIS, SERVICE, DIENSTLEISTUNGEN
СЕРВИС
ELEFANT OPTYKA

TAR-POL

RAKO OPTYK SERWIS

RM SERVICE

OPROGRAMOWANIE, SOFTWARE, SOFTWARE
ПРОГРАММЫ
SZAJNA
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wieści z branży

Jubileusz firmy Poland Optical
Rok 2016 jest rokiem jubileuszu firmy Poland Optical, która już od dwudziestu lat jest obecna na polskim
rynku. Firma powstała w Cieszynie w roku 1996 na skutek połączenia dwóch firm: Fragx i Visus.

Targi OPTYKA 2016, fot. INTEROPTYKA

Firma Poland Optical specjalizuje
się w sprzedaży diagnostycznych,
terapeutycznych i chirurgicznych
urządzeń okulistycznych oraz wysokiej klasy sprzętu optycznego.
Firma zaczynała swoją działalność
od sprzedaży sprzętu używanego
a od 1997 roku, po nawiązaniu
współpracy z włoskimi producentami Meccanottica Mazza
oraz SBISA, rozpoczęła sprzedaż
urządzeń fabrycznie nowych.
Jak mówi prezes Poland Optical,
Krystian Penkala - firma sukcesywnie zwiększała swój udział w rynku
polskim, dzięki czemu możliwe
było nawiązanie współpracy z japońską firmą Nidek, która stała się
dla nas strategicznym partnerem.
Na początku sprzedawaliśmy automaty szlifierskie, a z czasem pozostałe urządzenia okulistyczne i optyczne, z których słynie japoński

Nidek. Ta wieloletnia współpraca
trwająca już 14 lat jest dla naszej
firmy powodem do dumy, a relacje
z pozostałymi dostawcami sięgające prawie 20 lat przyczyniają się
do stabilnej pozycji firmy na rynku
polskim. Nasza oferta nie ogranicza się jedynie do dystrybucji
i sprzedaży sprzętu okulistycznego i optycznego - mamy również
autoryzowany serwis tych urządzeń oraz sklep internetowy,
w którym można kupić drobny
sprzęt optyczny a także części.
Staramy się również, aby nasza
sprzedaż poparta była fachowym
doradztwem w zakresie innowacyjnych rozwiązań oraz nowych
technologii ułatwiających pracę
optyków i okulistów. Szczególnie ważne dla nas są komfort
i ergonomia pracy - dodaje prezes
Krystian Penkala. Budujemy trwałe

relacje, stawiamy na jakość, która
gwarantuje najlepsze rozwiązania dla naszych klientów. Można
spotkać się z nami na większości
wystaw i kongresów organizowanych w Polsce, na których prezentujemy najnowsze urządzenia firm
Nidek, CSO i Meccanottica Mazza.
Poszerzając naszą ofertę, produkujemy meble okulistyczne: unity
i stoliki.
Poland Optical stawia nie tylko
na swój ciągły rozwój i poszerzanie oferty, ale także na to, by jak
najlepiej odpowiadać na potrzeby
klientów. Takim działaniem jest
otwarcie przedstawicielstw w Warszawie i Poznaniu. Firma prowadzi
działalność również na rynkach
czeskim i słowackim, gdzie dystrybuuje część swoich produktów,
głównie urządzenia laboratorium
optycznego firmy Nidek.
Informacja własna Poland Optical
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