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Zmieniamy się na lepsze!
Po 34 wydanych numerach magazynu INFO postanowiliśmy zmienić jego 
nazwę. Ten i kolejne wydania naszego czasopisma dla optyków okularo-
wych występować będą pod nową nazwą – Sfera.

INFO powstało jako informator, który w sposób szybki i przejrzysty miał 
przekazywać wiadomości o nowościach i aktualnościach w naszej firmie. 
Przez lata jego format ewoluował, czyniąc z niego w coraz mniejszym stop-
niu broszurę informacyjną, a w coraz większym profesjonalny magazyn. 

Sfera ma być magazynem innym niż INFO. Planujemy zwiększyć liczbę 
tekstów nawiązujących do ogólnych zagadnień optycznych oraz tych od-
noszących się do problematyki prowadzenia zakładu optycznego. 

Chętnie podejmiemy się również tematów zaproponowanych przez Pań-
stwa - naszych czytelników - lub przyjmiemy do druku gotowe teksty. We 
wszystkich tych przypadkach prosimy o kontakt na adres sfera@szajna.pl

Mamy nadzieję, że wszystkie zmiany przypadną Państwu do gustu oraz,  
że chętnie będziecie sięgać zarówno po wydania papierowe magazynu  
Sfera jak i te dostępne na naszej stronie internetowej.

Michał Szajna
REDAKTOR WYDANIA

Z poważaniem
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Odwiedź naszą stronę internetową i dodaj Swój salon 
do ogólnopolskiej mapy optyków

Lentikularne tylko z utwardzeniem lub powłoką AR

W listopadzie udostępniliśmy naszą nową stronę internetową. Efekt 
tej zmiany to nie tylko nowa szata graficzna, ale również dodatkowe 
funkcje. Strona była tworzona z myślą o użytkownikach okularów, 
którzy na co dzień nie mają styczności z optyką, ale szukają informa-
cji na temat wad wzroku oraz sposobu ich korekcji. Ciekawym narzę-
dziem dla takich osób będzie umieszczony na stronie konfigurator, 
który podpowiada jaki rodzaj soczewki będzie właściwy do korekcji 
posiadanej wady.
Warto zwrócić uwagę na funkcję „Znajdź Optyka”, która ułatwia po-
tencjalnemu klientowi odnalezienie Salonu Optycznego w wybranej 
lokalizacji. Jeśli Twój punkt jeszcze nie znajduje się na naszej mapie, 
poświęć kilka minut aby go tam dodać. Może właśnie w tej chwili ktoś 
szuka optyka w Twojej okolicy.
Nasza nowa strona to również bogate źródło informacji dla profesjo-
nalistów, dla których powstała dedykowana zakładka „Dla Optyków”. 
Zapraszamy do odwiedzin na www.szajna.pl

Od 1 kwietnia br. recepturowe soczewki lentikularne OPTIPLAST Len-
ti+ oraz OPTIPLAST Lenti- dostępne będą z utwardzeniem lakierowym 
ONYX lub z wybraną wielowarstwową powłoką antyrefleksyjną. Znika 
tym samym możliwość zamówienia tych soczewek bez żadnego uszla-
chetnienia.
Utwardzenie lakierowe ONYX nie tylko chroni soczewki przed drobnymi 
zarysowaniami, lecz również podnosi ich przejrzystość. Stanowi ono 
także idealny „podkład” dla wielowarstwowych powłok antyrefleksyj-
nych. Zmiany w procesie technologicznym oraz dbałość o wysoki stan-
dard produktów sprawiły, iż soczewki Lenti nie będą oferowane w opcji 
„Bez powłok”. Z rozwiązania tego z pewnością powinni być zadowoleni 
również użytkownicy okularów, do których trafiać będą soczewki o wyż-
szym standardzie. 

Certyfikat autentyczności do każdej soczewki recepturowej

Teraz do każdej pary soczewek receptu-
rowych klienci (użytkownicy okularów) 
otrzymywać będą certyfikat autentyczno-
ści będący jednocześnie kartą gwarancyj-
ną produktu. Certyfikat zawiera informa-
cje potwierdzające jakość soczewek, ale 
został również uzupełniony o wskazówki 
jak należy o nie dbać, żeby na długo za-
chowały swoje właściwości. Warto wyro-
bić w sobie nawyk dołączania do certyfi-
katu doparagonu fiskalnego.
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Niech się błyszczy i odbija!

 Moda ma wpływ na nas wszystkich. To ona, w mniejszym lub 
większym stopniu, decyduje jak się ubieramy, jakimi samo-
chodami jeździmy, z jakich urządzeń korzystamy czy też 
jakie produkty jesteśmy bardziej skłonni wybierać. Jej 
wpływ od zawsze widoczny był również w optyce 
okularowej, choć oczywiście dotyczył przede 
wszystkim opraw. Za sprawą wprowadzanych 
przez nas powłok lustrzanych, zwanych rów-
nież lustrzankowymi, moda wkracza z moc-
nym kolorystycznym akcentem także w ob-
szar soczewek korekcyjnych.
 Krótki przegląd trendów kolorystycz-
nych na wiosnę i lato 2014 proponowanych 
przez wiodących kreatorów mody (m.in. Ca-
lvin Klein, DKNY, Salvatore Ferragamo, Hermes, 
Fendi, John Galliano, Moschino, Salvatore Ferra-
gamo) pokazuje, iż w modzie, szczególnie tej casu-
alowej i sportowej, silny wpływ będą miały dwa kolory 
– niebieski oraz pomarańczowy. Również my uznaliśmy ten 
wybór za słuszny i atrakcyjny. Niebieskie i pomarańczowe powłoki lu-
strzane SPECTRA na pewno podkreślać będą indywidualizm oraz spor-
towego ducha ich użytkowników. Wiele osób jako ich zaletę wskazuje 
również to, iż oczy osoby, która nosi okulary z takimi soczewkami, pozo-
stają niewidoczne przez co twarz nabiera innego charakteru.
 Powłoka lustrzana to jakby na to nie patrzeć odwrotność powłoki 
antyrefleksyjnej. Jej funkcja jest przede wszystkim estetyczna. Lustro na-
daje okularom nowoczesny wygląd, kojarzący się przede wszystkim ze 
sportem oraz dobrą zabawą. Najlepsze efekty odbicia uzyskać można na 
soczewkach przeciwsłonecznych, o natężeniu barwy przekraczającym 
80%. Warto przy tym pamiętać, że powłoka lustrzana nie zmienia odczuć 
wzrokowych tj. wszystkie postrzegane kolory są takie, jak w soczewkach 
przeciwsłonecznych.

Od 1 kwietnia 2014 r. oferta naszych soczewek zostanie rozbudowana o powłoki lu-
strzane. Dostępne one będą na soczewkach recepturowych – barwionych oraz polary-
zacyjnych – i występować będą pod marką SPECTRA. 

 Powłoki lustrzankowe to również dopełnienie naszej 
oferty w zakresie korekcji wzroku do opraw sportowych. Od teraz 

każdy użytkownik może mieć korekcyjne soczewki przeciwsłoneczne 
z powłoką lustrzaną, również w ultra lekkim Trivexie. Dzięki najnowszej 
technologii profilowania, o której piszemy na dalszych stronach, mogą 
być one wstawione do dowolnego rodzaju oprawy. Nic tylko błyszczeć 
i odbijać świat w swoich okularach!

BARWIONE POLARYZACYJNE

1.50 1.50 1.53 1.59

OPTIPLAST Powyżej 80%

OPTIPLAST HD Powyżej 80%

OPTIPLAST Sport&Fashion HD Powyżej 80% –

VEO (O, N, C, E, M) Powyżej 80%

VEO Sport&Fashion Powyżej 80% –

Cennik powłoki SPECTRA

Dla wszystkich wymienionych w tabeli poniżej soczewek cena 

powłoki SPECTRA będzie równa cenie powłoki CYPRYS AR.

Powłoki lustrzane przyjmują różne odcienie 
w zależności od kąta padania światła.
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Zmiana opakowania soczewek progresywnych VEO

Jak się dowiedzieć, kiedy kurier 
dostarczy zamówione soczewki? 
Sprawdź e-mail!

Zamawiaj do 18.30
z dostawą na jutro!

Kluczową funkcją opakowania jest oczywiście ochrona produktu 
przed uszkodzeniem. Postanowiliśmy jednak pójść o krok dalej i spra-
wić by opakowanie soczewek VEO pozwoliło wyróżnić produkt oraz 
po prostu cieszyło oko każdego klienta, który zdecyduję się na taki 
zakup. Opakowanie jest dodatkowo wyposażone w certyfikat zawie-
rający informację dla użytkownika oraz kartę gwarancyjną soczewek. 

Wystarczy sprawdzać na bieżąco swoją skrzynkę mailową. Każdy zakład 
optyczny, który rejestrując się w naszej bazie klientów podał swój ad-
res e-mail, otrzymuje od firmy kurierskiej powiadomienia o doręczeniu 
przesyłek. Jeśli otrzymałeś taką informacje to znaczy, że przesyłka jest 
już w drodze, a jej status można śledzić na stronie internetowej firmy 
kurierskiej posługując się numerem listu przewozowego, podanym 
w treści maila.

Żeby ułatwić właściwą pielęgnację okularów do każdej pary soczewek 
klient otrzymuje również chusteczkę do ich czyszczenia. Faktem jest, 
że kupujemy oczami, a nasze nowoczesne opakowanie i jego boga-
ta zawartość, może stać się dodatkowym argumentem ułatwiającym 
sprzedaż.

Wprowadziliśmy dodatkowe możliwości w zakresie dostarczania prze-
syłek prze firmę kurierską DHL. Teraz zamawiając soczewki magazy-
nowe nawet do 18.30 otrzymasz je już następnego dnia. Natomiast 
składając zamówienie w sobotę do godziny 12.30 zrealizujemy je już 
na poniedziałek. Usługi te są dostępne tylko w wybranych miejsco-
wościach. Aby uzyskać informację na temat ich dostępności prosimy 
o kontakt telefoniczny z Działem Sprzedaży lub Marketingu.

Kartonik zawierający koperty 
z soczewkami oraz dodatkowe 
akcesoria 

Certyfikat zawierający m.in. 
informacje o korzystaniu 
z soczewek progresywnych, 
zasadach ich pielęgnacji oraz 
warunkach gwarancji.

Chusteczka do czyszczenia 
soczewek (w folii zabezpieczającej)
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Acclimates - teraz zamawiaj w SZAJNA
Acclimates to materiał o zmiennym zabarwieniu, który uzupełnił naszą ofertę w poło-
wie zeszłego roku. Idealnie wpisuje się on między podstawowego Solara a Transitions 
(premium), stanowiąc równocześnie mocną konkurencję dla SunSensora. 

 Acclimates to marka soczewek o zmiennym zabarwieniu stworzo-
na przez firmę Transitions Optical. Tak naprawdę nie jest to materiał, 
a rodzaj uszlachetnienia napylanego na powierzchnię soczewki. Takie 
rozwiązanie techniczne sprawia, iż soczewki barwią się równomier-
nie i jednakowo szybko bez względu na ich grubość. Dwa popularne 
kolory – brąz i szary – to uniwersalna oferta wpisująca się w potrzeby 
i gusta większości potencjalnych użytkowników. Ich zaletą jest nie-
wątpliwie wygląd po zaciemnieniu – stonowany i naturalny. 

 Acclimates w SZAJNA występuje w kilku odmianach. Proponu-
jemy soczewki jednoogniskowe OPTIPLAST, OPTIPLAST HD (we-
wnętrznie asferyczne), OPTIPLAST Sport&Fashion HD oraz progre-
sywne VEO (One, Next, Comfort, Expert). Cena soczewek Acclimates 
kształtuje się na bardzo atrakcyjnym poziomie, identycznym jak dla 
soczewek SunSensors. Optymalne parametry soczewki uzyskują 
z wielowarstwowymi powłokami antyrefleksyjnymi. Przede wszyst-
kim zachęcamy do polecania Diament AR.

Brąz i szary < Dostępne kolory > Brąz i szary

Napylenie na powierzchni soczewki. Równomier-
ne zaciemnianie bez względu na grubości czy 

moce.
< Technologia produkcji >

W masie – szybkość i intensywność zaciemnienia 
są zależne od grubości i mocy szkieł

Zaciemnione przepuszczają 20-30% światła < Skuteczność w słoneczny dzień > Zaciemnione przepuszczają 21-30% światła

Rozbarwione przepuszczają 86-92% światła < Skuteczność w pomieszczeniu > Rozbarwione przepuszczają 90% światła

OPTIPLAST 1.50 Acclimates (Rx)
OPTIPLAST 1.50 Acclimates HD (Rx) 

OPTIPLAST 1.50 Acclimates Sport&Fashion HD
VEO (wszystkie) 1.50 Acclimates (Rx)

< Dostępne soczewki >

PRIMA 1.56 SunSensors (m)
OPTIPLAST 1.56 SunSensors (Rx)

OPP 1.56 SunSensors HD i Sport&Fashion HD 
VEO (wszystkie) 1.56 SunSensors (Rx)

Blokują 100% UV < Ochrona przed UVA i UVB > Blokują 100% UV

Transitions Optical < Producent materiału > Corning

Katalog na tablet (i nie tylko)
Zachęcamy do korzystania z naszego katalogu w wersji elektronicznej. 

Katalog w uniwersalnym formacie PDF przygotowany został przede wszystkim z my-

ślą o tabletach, można jednak z niego korzystać również na komputerach. Nie ma przy 

tym znaczenia jakiego systemu operacyjnego używamy. Katalog PDF posiada aktywne 

zakładki, umożliwiające sprawną nawigację pomiędzy sekcjami katalogu. Dzięki temu 

korzysta się z niego szybciej, niż z katalogu w wersji papierowej. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem katalogu w wersji elektronicznej prosimy o kontakt 

z Działem Marketingu (marketing@szajna.pl)
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Choć od wprowadzenia soczewek VEO Master na rynek nie minęło jeszcze dużo czasu, 
zdążyły one zdobyć uznanie wielu użytkowników decydujących się na wybór produk-
tów premium.

VEO Master – Twój wybór w klasie premium

 VEO Master to niewątpliwie soczewki inne 
niż pozostałe progresy z grupy VEO. Przede 
wszystkim wyróżnia je konstrukcja. Są to so-
czewki podwójnie asferyczne, obustronnie 
zintegrowane. Oznacza to, iż posiadają one 
dwie powierzchnie czynne, które są w sto-

Michał Szajna, Dyrektor Handlowy

sunku do siebie zawsze idealnie zoptymali-
zowane – wewnętrzna jest progresywno-as-
feryczna, zewnętrzna asferyczna. Soczewki 
uwzględniają nakładające się na siebie ob-
razy siatkówkowe, traktując okulary zawsze 
jako system dwusoczewkowy, co uważa się  

powszechnie za rozwiązanie skuteczne, efek-
tywne i łatwe w adaptacji.
 W przypadku VEO Master nie można mó-
wić o standaryzacji. Każda soczewka oblicza-
na i wykonywana jest specjalnie dla jednej 
konkretnej osoby w oparciu o jej wartości 

Soczewka VEO Master ma asferyczny, spłaszczony przekrój. Ponieważ krzywizny zewnętrzne idealnie dobrane są do wartości korekcji (zmiennej w zakre-

sie progresji) możliwym jest tworzenie soczewek o wyższej estetyce, bez ryzyka obniżenia parametrów optycznych.

Zwykłe soczewki Zwykłe soczewki

VEO Master VEO Master
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Oferta

korekcyjne, ustawienie soczewek względem 
oczu oraz rodzaj wybranej oprawy, dzięki cze-
mu jest maksymalnie dopasowana do użyt-
kownika. Najwyższą precyzję obróbki zapew-
nia tutaj technologia FreeForm, którą firma 
SZAJNA wprowadziła w Polsce jako pierwsza 
i posiada w tym zakresie największe doświad-
czenie. Soczewki wykonywane są z dokładno-
ścią do 1,4 mikrona (tysięcznej części milime-
tra). Taka precyzja to wymierne korzyści dla 
użytkowników – ostry i czysty obraz.
 Opisane innowacje zapewniają wolne od 
zniekształceń pola widzenia oraz wydatnie 
wpływają na estetykę soczewek, które mają 
bardziej płaski przekrój. Asferyzacja frontu, 
objawiająca się zmienną krzywizną bazową, 
kompensuje wpływ zmiany mocy na zała-
manie promieni świetlnych. Dzięki temu, po-
strzegany obraz jest zawsze stabilny, również 
w trakcie zmiany mocy między dalą a bliżą.
 Poza zastosowaniem zmiennej krzywizny 
frontu bazowego innowacją w przypadku VEO 
Master jest możliwość personalizacji kanału 
progresji oraz wysokości montażowej (od-
ległości między krzyżem centracji a końcem 

pola widzenia do bliży). Dla VEO Master może 
on przyjmować dowolną wartość z przedziału 
od 16 do 22 mm, ze stopniowaniem co 1 mm. 
Rozwiązanie takie pomaga idealnie dobrać 
soczewki okularowe nie tylko do oprawy 
klienta, lecz przede wszystkim do jego potrzeb 
oraz przyzwyczajeń (zasady doboru soczewek 
progresywnych prezentujemy na stronie 13).
 Kolejną nowością w przypadku VEO Ma-
ster jest „Pakiet Bezpieczeństwa”. Chroni on 
użytkowników soczewek przed wysokimi 
kosztami w przypadku zniszczenia lub utraty 
okularów. Jest to bezpłatna usługa dodat-
kowa, która nie wyklucza oraz nie ogranicza 
praw wynikających z gwarancji ogólnej oraz 
gwarancji adaptacji. Jeśli zdarzyło by się tak, 
że ktoś zniszczy soczewki (dowolny rodzaj 
uszkodzenia) to nowe będzie mógł otrzymać 
za 25% katalogowej ceny detalicznej. W przy-
padku gdyby okulary zostały zgubione od-
płatność sięga 45%, zatem jest i tak o ponad 
połowę niższa niż koszt zakupu nowych szkieł. 
Z „Pakietu Bezpieczeństwa” można skorzy-
stać raz w ciągu 18 miesięcy od daty zakupu 
(odbioru) okularów.

 Wprowadziliśmy „Pakiet Bezpieczeństwa” 
by zachęcić większą grupę użytkowników 
okularów do wyboru produktu klasy premium 
– zapewniającego najwyższe parametry tech-
niczne oraz użytkowe, które wymuszają wyż-
szą cenę. Okazuje się bowiem, iż dla wielu 
użytkowników problemem nie jest sama 
cena soczewek, lecz ryzyko, które wiąże się 
z ich ewentualnym uszkodzeniem. Z tego też 
względu „Pakiet Bezpieczeństwa” powinien 
być jednym z ważniejszych elementów, o któ-
rych powinno się powiedzieć klientowi pre-
zentując soczewki VEO Master.
 Wyjątkowe wrażenia związane z soczew-
kami VEO Master towarzyszą ich użytkow-
nikom, już od momentu odbioru okularów. 
Zawsze uważaliśmy, że najlepsze produkty 
wymagają specjalnej oprawy. Z tego względu, 
jako pierwszy producent soczewek okularo-
wych w Polsce, zaczęliśmy pakować soczew-
ki VEO w specjalne kartonowe opakowania 
zawierające dedykowane im koperty, kartę 
gwarancyjną oraz chusteczkę do czyszcze-
nia. W przypadku VEO Master postanowiliśmy 
pójść o krok dalej.

Soczewki ze stałą 
krzywizną bazową

Krzywizna bazowa soczewki progresywnej VEO Master zmienia się wraz ze zmianą mocy soczewki. Wpływa to na wzrost stabilności widzenia, szczególnie 

na odległości pośrednie i do bliży.

Soczewki VEO Master 
ze zmienną krzywizną bazową
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 Soczewki VEO Master są pakowane w specjalnie zaprojekto-
wane torebki, a następnie w ekskluzywne opakowanie zbiorcze. 
Całość utrzymana jest w niezwykle eleganckiej czerni. Kartonowe 
opakowanie, pokryte specjalną, aksamitną folią, zostało zapro-
jektowane w taki sposób, aby można było włożyć do niego go-
towe okulary i tak przygotowany zestaw wydać użytkownikowi 
w chwili odbioru okularów. Warto pamiętać, by dołączyć do niego 
oryginalne opakowania po soczewkach. W zestawie znajduje się 
również elegancka chusteczka do czyszczenia oraz certyfikat po-
twierdzający zakup soczewek VEO Master oraz objęcie ich „Pakie-
tem Bezpieczeństwa”. Tak szczególny rodzaj pakowania wyróżnia 
nasze produkty na tle konkurencji oraz pozytywnie wpływa na 
wizerunek zakładu optycznego, który je poleca. 

ZANIM WYDASZ OKULARY

1.  Podczas przygotowania okularów nie niszcz ani nie wyrzu-
caj opakowań po soczewkach, wydasz je razem z nimi.

2.  Gotowe okulary (w etui) umieść w kartoniku, w którym 
otrzymałeś soczewki. Nie zapomnij o włożeniu do niego 
również opakowań po szkłach. Zawierają one nie tylko 
cenne informacje na temat parametrów soczewek, lecz 
również ich indywidualny numer (pod kodem kreskowym), 
na podstawie którego będzie można je odtworzyć.

PODCZAS WYDAWANIA OKULARÓW

1.  Przekaż klientowi opakowanie z jego okularami. Pozwól 
mu samemu je otworzyć lub subtelnie mu w tym pomóż.

2.  Sprawdź czy okulary są dobrze dopasowane. Jeśli to ko-
nieczne wytłumacz klientowi podstawowe zasady korzy-
stania z soczewek progresywnych.

3.  Uzupełnij certyfikat dołączony do soczewek. Możesz także 
przypiąć do niego paragon fiskalny.

4.  Przypomnij o korzyściach płynących z „Pakietu Bezpie-
czeństwa” oraz zasadach wymiany soczewek na nowe.

5.  Zaproś na kontrolne badanie wzroku w ciągu 12 miesięcy 
od dnia odbioru okularów.

Małe kroki, duży efekt.
Procedura przygotowania 
i wydania okularów 
z soczewkami VEO Master.

Rodzaje soczewek progresywnych

KONWENCJONALNE (np. OPTIPLAST FOX)
Szkła starszej generacji, wykonywane z półfabrykatów posiadających 
progresję po stronie zewnętrznej. Powierzchnia wewnętrzna ma prze-
krój sferyczny lub sferocylindryczny. Soczewki te mogą być obrabiane 
w technologii FreeForm, co zapewnia wyższą precyzję wykonania.  Dla 
osób o uniwersalnym PD (64 mm +/- 3mm) i standardowym ustawieniu 
soczewek: kąt pantoskopowy (8O), wygięcia oprawy (4O), odl. soczewki 
od oka (13 mm).

STANDARDOWE FreeForm (VEO One)
Soczewki z wewnętrzną progresją. Progresja i wartości korekcyjne 
umieszczone są na jednej powierzchni (bliżej oka), dzięki czemu są 
zoptymalizowane. Brak możliwości uwzględniania parametrów ta-
kich jak rozstaw źrenic czy zmienny inset. Dla osób o uniwersalnym 
PD (64 mm +/- 3mm) i standardowym ustawieniu soczewek: kąt pan-
toskopowy (8O), wygięcia oprawy (4O), odl. soczewki od oka (13 mm). 

PERSONALIZOWANE FreeForm (VEO Next)
Soczewki z wewnętrzną progresją. Uwzględniają rozstaw źrenic klien-
ta (dowolne PD), dzięki czemu każdy użytkownik uzyskuje optymalne 
położenie pola widzenia do bliży (zmienny inset). Pozostałe parametry 
muszą być standardowe: kąt pantoskopowy (8O), wygięcia oprawy (4O) 
oraz odl. soczewki od oka (13 mm). 

INDYWIDUALNE FreeForm (VEO Comfort, Expert)
Soczewki z wewnętrzną progresją, która jest optymalizowana na pod-
stawie parametrów centracji oraz ustawienia soczewek względem oczu. 
Uwzgledniają różne kąty pod jakimi oko może z soczewki korzystać, co 
radykalnie przekłada się na szerokość pól widzenia. Klient może mieć 
dowolne PD. Pozostałe parametry mogą być standardowe (jak wyżej) 
lub dowolnie dobrane przez optyka.

INDYWIDUALNE Asferyzowane FreeForm (VEO Master)
Najnowsza kategoria produktów. Soczewki z tej grupy wykonywane są 
ze specjalnego, asferycznego półfabrykatu, dzięki czemu pola widzenia 
są jeszcze szersze, a przyrost mocy jeszcze stabilniejszy. Nie należy ich 
mylić z tzw. soczewkami z podwójną progresją, w których od strony ze-
wnętrznej soczewki znajduje się dodatek.
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Jak dobrze i skutecznie dobierać soczewki progresywne

Gwarancja adaptacji - bezpieczeństwo i komfort pracy z SZAJNA

Nowoczesne konstrukcje soczewek oraz zaawansowane technologie stosowane przy 
ich produkcji sprawiają, iż problemy z tzw. brakiem adaptacji występują u mniej niż 

0,1% osób. Są to więc przypadki bardzo rzadkie.

Wszystkie soczewki progresywne marki SZAJNA to gwarancja wysokiej jakości oraz komfortu 
widzenia potwierdzone Gwarancją Adaptacji. Do każdego problemu z brakiem adaptacji, 
tj. dyskomfortu widzenia podczas korzystania z soczewek zmiennoogniskowych, 
podchodzimy indywidualnie – nie ma dwóch identycznych przypadków. Każdorazowej 
weryfikacji podlega wówczas prawidłowość wykonania soczewek, ich montaż w oprawy 
oraz przypisane wartości mocy. Dwa ostatnie parametry powinny zostać sprawdzone 
przed wysłaniem soczewek do analizy. Zawsze staramy się pomóc w przypadku zaistnienia 
zdarzeń innych niż bezpośrednio związane z brakiem adaptacji (zły montaż, nieprawidłowo 
zamówione moce, soczewki uszkodzone podczas obróbki). Jeśli macie Państwo jakikolwiek 
problem najlepszym wyborem jest kontakt z gdyńskim Działem Sprzedaży SZAJNA. 

Soczewki progresywne są na rynku już od wielu lat. Choć zasady ich aplikacji wydają 
się być powszechnie znane, zdarzają się sytuacje, w których klient odczuwa dyskomfort 
widzenia. Co może być tego powodem?

 Każda kolejna generacja soczewek (opisy 
po lewej stronie) wprowadza postęp w zakre-
sie widzenia. Czasami jest on znaczący, cza-
sami przyjmuje charakter ewolucyjny (a nie 
rewolucyjny).  Zdarza się, że nowe okulary wy-
magają przyzwyczajenia (adaptacja), podob-
nie jak ma to miejsce w przypadku korzysta-
nia z każdego innego produktu. Użytkownicy, 
którzy nie chodzili wcześniej w soczewkach 
progresywnych muszą wyrobić w sobie nawyk 
korzystania z różnych stref widzenia oraz ta-
kiego operowania głową i oczami, by omijać 
„martwe pole”. Są to wszystko sytuacje nor-
malne. Z anomalią mamy do czynienia, gdy 
w jednych okularach (dotychczasowych) użyt-
kownik widzi dobrze, a w nowych (zazwyczaj 
niegorszych) zgłasza dyskomfort. Kluczową 
kwestią okazuje się nie to, jak taka sytuacja 
powinna być rozwiązana, lecz co należy robić 
by uniknąć jej w przyszłości.

Podstawą jest zawsze dobrze przeprowa-
dzony wywiad oraz badanie wstępne. 

 Optyk, który dobiera soczewki progresyw-
ne musi mieć wiedzę z jakich szkieł użytkow-
nik korzystał dotychczas. Jednak nie chodzi tu 
czy miał soczewki firmy A, B czy C, lecz jaka 
była ich konstrukcja oraz parametry. W przy-
padku soczewek progresywnych kluczowym 

jest określenie dotychczasowej wysokości 
montażowej. W trakcie korzystania z każdych 
soczewek zmiennoogniskowych użytkownik 
wyrabia sobie nawyk odnajdywania optymal-
nego punktu patrzenia na odległości pośred-
nie i do bliży. Jeśli ustawienie tych obszarów 
zostanie radykalnie zmienione, np. poprzez 
wydłużenie wersji montażowej z 17 do 21 mm, 
jego pierwsze odczucia mogą wskazywać,  
iż poprzednie okulary były wygodniejsze. Do-
bierając soczewki progresywne sprawdźmy 
zatem wysokość montażową w dotychczaso-
wych okularach. W nowych najlepiej zastoso-
wać taką samą bądź do niej zbliżoną. Jej nad-
mierne wydłużanie, tylko dlatego, że klient 
wybrał dużą oprawę nie ma sensu i może być 
powodem dyskomfortu.

Wysokość montażowa – długa nie znaczy 
najlepsza.

 W zakresie wysokości montażowej (odle-
głość od krzyża centracji do końca pola widze-
nia do bliży) warto pamiętać o kilku prostych 
zasadach. Krótkowidze zawsze lepiej będą 
czuć się w soczewkach o „krótkim monta-
żu”. To samo dotyczy osób, które chodziły 
w soczewkach dwuogniskowych. W przypad-
ku osób, które wymagają korekcji plusowej 
nie powinno dobierać się wysokości więk-

szych niż 19 mm. Wersje montażowe 20, 21 
czy 22 mm przewidziane są dla osób, które 
mają nietypową (dużą) odległość soczewki 
od oka - tylko w takim przypadku zapewnione 
jest wygodne patrzenie do bliży.

Położenie środków optycznych – w starych 
i nowych okularach.

 Prawidłowe wyznaczenie położenia środ-
ków optycznych (na podstawie rozstawu 
źrenic) to zazwyczaj pierwsza czynność „tech-
niczna” jaką wykonuje optyk. Warto jednak 
wykonać jedną dodatkową rzecz – sprawdzić 
położenie środków optycznych w dotychcza-
sowych okularach. 
 Może się bowiem zdarzyć tak, że w do-
tychczasowych okularach (z różnych wzglę-
dów) środki optyczne nie pokrywają się z roz-
stawem źrenic, a mimo to użytkownik widzi 
prawidłowo. W takiej sytuacji koniecznym 
byłoby przeprowadzanie dodatkowego bada-
nia. Z naszego doświadczenia wiemy, iż jed-
norazowa, duża zmiana położenia środków 
optycznych (np. o 3 mm) w celu ich pokrycia 
ze źrenicami, nie jest rozwiązaniem dobrym 
i zazwyczaj prowadzi do problemów z ada-
ptacją. Lepszym rozwiązaniem wydaje się 
niewielka korekta (np. o 1 mm na oko), lecz 
dokonywana w regularnych odstępach czasu.
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Pod koniec września 2013 r. wprowadziliśmy zupełnie nową technologię profilowania 
soczewek. Umożliwiło to nie tylko zwiększenie możliwości produkcyjnych, lecz rów-
nież wniosło zupełnie nową jakość obróbki, praktycznie niedostępną dla tradycyjnych 
i spotykanych powszechnie rozwiązań.

Najszersze możliwości profilowania w Polsce!

 Wprowadzenie nowej technologii profi-
lowania soczewek okularowych uznaliśmy za 
dobry moment nie tylko by pokazać możliwo-
ści jakie ma dzisiaj nasza firma, lecz również 
przypomnieć i zwrócić uwagę na szczególne 
aspekty techniczne związane z montażem so-
czewek okularowych w oprawy. O ile bowiem 
dla użytkownika okularów najważniejszy jest 
ich wygląd, o tyle dbałość optyka powinna 
skupić się na tym, by soczewki zostały pra-
widłowo zamontowane w oprawach. Wiąże 
się to nie tylko z wykonaniem profilowania 
i montażem soczewek bez naprężeń (przy za 
dużych soczewkach w za małych oprawkach) 
czy też nieestetycznych szpar, lecz również 
ich stabilnym osadzeniem. Największy na to 
wpływ ma kształt oraz sposób profilowania 
krawędzi szkieł.
 Czasy, gdy rodzaje faset dzielono za-
ledwie na trzy rodzaje – płaską, z rowkiem 
oraz stożkową (trójkątną) – odeszły już chy-
ba w zapomnienie. Moda okularowa, lecz 
przede wszystkim swego rodzaju specyficz-
ne „poluźnienie” obowiązujących niegdyś 
norm sprawiły, iż w szczególności pojęcie 
fasety stożkowej stało się bardzo szerokie. 
Nasi specjaliści wykonujący Usługę Montażu 
(więcej na jej temat w ramce obok) spotykają 
się na co dzień z wieloma jej odmianami – od 
klasycznej o przekroju trójkąta, po te zbliżo-
ne do trapezu czy nawet prostokąta.
 Wykonanie nietypowej fasety nie jest 
dzisiaj problemem. Kluczową kwestią po-
zostaje dalej sposób montażu soczewek. 
W przypadku opraw pełnych plastikowych 
faseta o przekroju trapezu czy prostokąta 
utrudnia lub czasami uniemożliwia montaż. 
Natomiast dla opraw pełnych metalowych, 
o ile istnieje możliwość ich rozkręcenia, nie 
stanowi to problemu.
 Jednak faseta definiowana jest nie tyl-
ko przez kształt, lecz także rozmiar. Również 
w tym przypadku mnogość rozwiązań stoso-
wanych przez różnych wytwórców opraw jest 

Michał Szajna, Dyrektor Handlowy

duża. Z własnego doświadczenia wiemy, że 
na rynku występują oprawy, które utrudniają 
prawidłowy montaż soczewek, często rów-
nież poprawne zeskanowanie ich kształtu. 
Z sytuacją taką mamy do czynienia wte-
dy, gdy rowek oprawy jest zbyt 
płytki, przez co soczewki nie są 
osadzone stabilnie i mogą wy-
padać. Drugi problem dotyczy 
przekroju fasety trójkątnej, która 
w niektórych oprawach jest wąska 
i wysoka, co znacząco utrudnia pracę 
wodzika skanera opraw. Gdy nie jest 
on w stanie dosięgnąć do dna rowka 
wynik odczytu odnośnie rozmiaru so-
czewek zostaje przekłamany, przez co 
po oszlifowaniu są one po prostu zbyt małe.
 W przypadku standardowych opraw 
krawędzie profilowanych soczewek wyko-
nywane są bez ich nachylenia. Gwarantuje 
to bezproblemowy oraz estetyczny montaż 
w większości przypadków, w których odpo-
wiednio dobrano rodzaj oprawy oraz indeks 
soczewek do ich mocy.
 Nietypowe oprawy to zawsze pewnego ro-
dzaju wyzwanie, zarówno w kwestii produkcji 
soczewek, jak i ich późniejszego profilowania 
i montażu. Choć każdy taki przypadek nale-
żałoby zawsze rozpatrywać indywidualnie (ze 
względu na dużą liczbę parametrów zmien-
nych) to można wyróżnić czynniki, które skła-
dają się na tą nietypowość. Warto podkreślić, 
iż w SZAJNA Laboratorium Optyczne istnieje 
możliwość wykonania wszystkich przedsta-
wionych dalej rozwiązań.
 Największą trudność w montażu soczewek 
(z zastosowaniem standardowych urządzeń)
sprawiają oprawy typowo przeciwsłoneczne 
oraz sportowe, z reguły nieprzystosowane do 
montażu szkieł korekcyjnych. Ich konstrukcja 
wymaga, aby krawędzie soczewek wykonane 
zostały z pochyleniem. Umożliwia to idealne 
wpasowanie soczewek w oprawę np. o dużym 
kącie wygięcia frontu.

 Nowością na polskim rynku są również 
wprowadzone przez nas krawędzie typu 
„step-back”. Obrobiona tą metodą soczew-
ka ma fasetę stożkową oraz (od strony we-
wnętrznej) uskok lub rodzaj półki. Dzięki 
temu soczewki są bardzo stabilnie osadzo-
ne, a estetyka montażu jest bardzo wysoka. 
W praktyce ciężko zauważyć, iż zamontowa-
ne soczewki są korekcyjne. Jest to szczegól-
nie ważne w przypadku opraw sportowych, 
w których oryginalne soczewki to zazwyczaj 
cienkie, wygięte płytki spełniające przede 
wszystkim funkcję przeciwsłoneczną oraz 
ochronną.
 Mamy również możliwość wykonywania 
soczewek z różnego rodzaju wypustkami czy 
nietypowymi wcięciami. Stosuje się je, gdy 
soczewki montowane są do oprawy otwar-
tej (bez wspierającej je żyłki), a wypustki 
stanowią jedyne punkty mocowania. Umoż-
liwia to również relatywnie prostą wymianę 
soczewek na inne. Zarówno step-back jak 
i wypustki stosowane są w przypadku opraw 
stricte sportowych i wymagają specjalnego 
zaprojektowania. Wysoka precyzja wykona-
nia oraz najwyższy stopień dopasowania do 
oprawy z pewnością rekompensują wyższą 
cenę obróbki i montażu.

Urządzenie do profilowania stosowane w SZAJNA
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Krawędź typu „step-back” 
do opraw sportowych

Niereguralna krawędź soczewki,  
otwory pełnią funkcję wentylującą

Krawędź standardowa Krawędź z wypustkami po bokach umożliwiającymi 
montaż „na wcisk” w oprawach sportowych

Krawędź „step-back” z wypustkami po bokach 
umożliwiającymi montaż „na wcisk”

Krawędź standardowa z nacięciami 
oraz otworami na śrubki

Krawędź standardowa z otworami  
na nietypowe na śrubki

Krawędź typu „step-back” 
z otworami na mocowanie śrubek

Dostępne rodzaje krawędzi
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Faseta o przekroju prostokątnym, 
pochylone krawędzie soczewek

Faseta o przekroju prostokątnym,  
krawędzie soczewek bez pochylenia

Faseta o przekroju trójkątnym, 
krawędz typu „step-back”

Faseta o przekroju trójkątnym, 
krawędz typu „step-back” z pochyleniem

Faseta typu „step-back” 
do opraw sportowych

Faseta płaska,  
krawędź z pochyleniem

Faseta z rowkiem,
krawędzie bez pochylenia

Faseta z rowkiem,
pochylone krawędzie soczewek

Faseta z rowkiem położonym nierównolegle 
do czołowej krzywizny soczewki

Faseta z rowkiem o zmiennej szerokości,
(węższy z jednej strony, szerszy z drugiej)

Faseta płaska bez pochylenia. Otwory na 
dziurki nawiercone równolegle do krawędzi

Faseta płaska z pochyleniem. Otwory na 
dziurki nawiercone równolegle do krawędzi

Dostępne rodzaje faset
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Profilowanie i montaż soczewek do opraw sportowych

Poprawny montaż soczewek korekcyjnych do opraw o dużym kącie wygięcia oprawy 
nie jest zadaniem łatwym. Wymaga nie tylko zastosowania specjalnych soczewek (linia 
Sport&Fashion), lecz także specjalistycznej technologii profilowania.

 Przez wiele lat wykonywanie okularów 
korekcyjnych o sportowym charakterze, de-
terminowanym przez kształt i fason oprawy, 
było wyzwaniem – zarówno pod względem 
produkcji soczewek, jak i ich montażu. Stoso-
wanie szkieł z tzw. dużej bazy, charakteryzu-
jących się podwyższoną krzywizną frontu oraz 
ich montaż pod nietypowym kątem (narzuco-
nym przez kształt oprawy) nie dawały satys-
fakcjonujących efektów w zakresie komfortu 
widzenia.
 Zmianę w tym zakresie przyniosło 
wprowadzenie technologii FreeForm oraz 
związanej z nią możliwości projektowania 
oraz wykonywania dowolnych powierzchni 
optycznych. Rekomendowane przez SZAJ-
NA konstrukcje Sport&Fashion ( jednoogni-
skowe oraz progresywne) uwzględniające 
nietypowe położenie soczewek względem 
oka zapewniają stabilne, wolne od znie-
kształceń pola widzenia. Eliminują również 
istotny problem zmiany kierunku widzenia, 
który „wymusza” zwykła soczewka ustawio-
na w stosunku do oka pod dużym kątem. 

 Dzięki nowej technologii profilowania na-
sze możliwości obróbki soczewek do opraw 
sportowych są bardzo duże. Ostateczny efekt 
w znacznej mierze zależy jednak od opraw, 
do których soczewki zostaną zamontowa-
ne. Ich weryfikacja powinna odbyć się już w 
zakładzie optycznym i polegać na określeniu 
ramek typu sportowego, do których będzie 
można zamontować soczewki korekcyjne.

O czym należy pamiętać:

1.  Oprawa powinna posiadać dwie osobne, 
możliwe do wyjęcia, tarcze okularowe. 
W przypadku opraw z tworzyw sztucznych 
należy zwrócić uwagę czy są one na tyle 
elastyczne lub plastyczne, by dało się prze-
prowadzić montaż soczewek korekcyjnych. 
Dostarczenie szablonów lub demolensów 
jest niezbędne.

2.  Tarcza może mieć dowolny kształt, również 
taki z wcięciami lub wypustkami. Soczew-
ki mogą zostać zamontowane do oprawy 
pełnej lub otwartej.

3.  Faseta powinna być odpowiednio głęboka 
(0,8 – 1,6 mm) oraz szeroka (min. 1,6 mm). 
Zapewni to stabilne osadzenie soczewek. 
Jej kształt może być dowolny (w SZAJNA 
istnieje możliwość tworzenia również fa-
set trapezowych oraz prostokątnych), o ile 
umożliwi to poprawny i bezpieczny mon-
taż soczewek.

Krawędzie typu „step-back” zapewniają stabilny
i estetyczny montaż soczewek. 

OPTIPLAST Sport&Fashion HD to najlepszy wybór 
do opraw sportowych.

Krzywizny soczewek idealnie licują się z oprawą, 
przez co mają naturalny wygląd.
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Zdalne Profilowanie, czyli wycinanie soczewek pod kształty przesłane drogę elektronicz-
ną, to usługa obecna w naszej ofercie już od 3 lat. Przez ten czas stała się dla wielu opty-
ków w Polsce niezastąpionym elementem codziennej pracy.

Zdalne Profilowanie – przyszłość wykonywania okularów

 Wprowadzając usługę Zdalnego Profilo-
wania mieliśmy pewne obawy czy przyjmie się 
ona na polskim, dość konserwatywnym rynku. 
Szybko okazało się jednak, że usługa ta nie tyl-
ko wspomaga prowadzenie zakładu optyczne-
go, lecz również pozwala na jego rozwój. 
 Samodzielna obróbka soczewek, a korzy-
stanie z usługi Zdalnego Profilowania są do 
siebie bardzo zbliżone. Różni je zaledwie jed-
na rzecz – lokalizacja automatu szlifierskiego. 
W pierwszym przypadku stoi on w zakładzie 
optycznym, w drugim w laboratorium produk-
cji soczewek w Gdyni. 
 Profilowanie na odległość to tak napraw-
dę szlifowanie soczewek na automacie połą-
czonym „bardzo długim kablem” ze skanerem 
opraw. Nie zwalnia ono optyka z wykonywania 
standardowych czynności związanych z wy-
konaniem okularów, za wyjątkiem włożenia i 
wyciągnięcia soczewek z urządzenia profilują-

Alicja Pawłowska, Specjalista ds. Marketingu

cego. Ta czynność, oczywiście razem z samym 
profilowaniem, wykonywana jest w Gdyni 
przy użyciu w pełni automatycznej obrabiarki  
firmy MEI.
 Urządzenie to wprowadziliśmy do użytko-
wania we wrześniu 2013 r. W tej chwili wyko-
nuje ono wszystkie prace związane ze zdalnym 
profilowaniem (z wyłączeniem soczewek mi-
neralnych). Jego przewaga nad urządzeniami 
szlifierskimi spotykanymi w zakładach optycz-
nych to przede wszystkim bardzo wysoka pre-
cyzja i powtarzalność obróbki oraz szybkość 
działania. Jest to niebagatelne w sytuacji, gdy 
dziennie do wykonania jest kilkaset profilo-
wań. W SZAJNA soczewki obrabiane są meto-
dą polegającą na ich frezowania (przy użyciu 
jednego z 6 rodzajów narzędzi). Stosujemy 
przy tym niewielką ilość wody, dzięki czemu 
spełniamy stawiane przed nami oczekiwania 
w zakresie ekologii.

 Popularność Zdalnego Profilowania to 
niewątpliwie suma wielu zalet i korzyści, za-
równo tych praktycznych jak i ekonomicz-
nych. Obecnie, biorąc pod uwagę możliwość 
bezpłatnego wynajęcia od nas skanera opraw, 
jest to jedna z najtańszych metod samodziel-
nego wykonywania okularów. Nie wymaga 
dużych nakładów pieniężnych, nie generuje 
również kosztów związanych z eksploatacją 
urządzeń. Jej użytkownicy nie ponoszą ryzyka 
zniszczenia soczewek w trakcie obróbki, co 
biorąc pod uwagę koszt profilowania czyni je 
jednym z najtańszych „ubezpieczeń” od ryzyka 
związanego z obróbką szkieł. Brak konieczno-
ści posiadania wydzielonej pracowni optycz-
nej pozwala na przeznaczenie większej części 
zakładu optycznego na część sprzedażową 
lub gabinet okulistyczny. Wszystko to podsu-
mować można słowami – nowocześniej, taniej 
oraz efektywniej.
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Schemat usługi Zdalnego Profilowania

 Czas realizacji zamówienia na soczew-
ki ze Zdalnym Profilowaniem jest zazwyczaj 
identyczny jak dla samych szkieł. Produkty 
magazynowe, zamówione do godziny 17.00, 
powinny zostać wyprofilowane oraz wysłane 
do zakładu optycznego jeszcze tego samego 
dnia. W przypadku soczewek recepturowych 
profilowanie wlicza się w standardowy czas re-
alizacji wynoszący 2-3 dni robocze. Zalecamy 
jednak, by wszystkie prace wysyłać „na bieżą-
co” tj. nie czekać z tym do ostatniej chwili. 
 Nasza przewaga w zakresie profilowania 
na odległość to również zakres tej usługi. Pro-
filujemy wszystkie rodzaje i typy soczewek, 

również te podstawowe (linia PROFIT) oraz 
mineralne. Nie ma więc ryzyka, że jakaś praca 
nie zostanie przez nas przyjęta do realizacji.
 Aby rozpocząć korzystanie z tej nowo-
czesnej usługi wystarczy posiadać komputer 
z dostępem do internetu oraz skaner opraw 
okularowych, obsługujący format wymiany 
danych OMA. Działa w nim większość współ-
czesnych urządzeń skanujących. Nasza firma 
proponuje również bezpłatny wynajem skane-
ra opraw wwdla klientów którzy nie posiadają 
własnego. Wszelkie informacje na ten temat 
można uzyskać u Regionalnych Specjalistów 
ds. Sprzedaży SZAJNA.

USŁUGA MONTAŻU

Alternatywnie do Zdalnego Profilowania 
wszystkim klientom proponujemy Usłu-
gę Montażu. Polega ona na przesłaniu 
do SZAJNA oprawy okularowej, do któ-
rej wstawione zostaną odpowiednie so-
czewki (magazynowe lub recepturowe). 
Formularz ułatwiający złożenie zamówie-
nia na tą usługę dostępny jest na www.
szajna.pl w zakładce „Dla Optyków”.
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Zdalne profilowanie to wygoda i opłacalność!

Jak długo pracuje Pan w zawodzie optyka?
W branży optycznej pracuję od 2000 roku, natomiast swój pierwszy 

salon otworzyłem w roku 2008 i prowadzę go już przez pięć lat.

Czy jest to tylko praca, czy także pasja?
Na początku była to tylko praca. Jednak z czasem, gdy poznałem 

możliwości tego zawodu i zauważyłem, że naprawdę można wielu 

ludziom pokazać, że mogą widzieć lepiej i sprawić by byli bardziej 

zadowoleni, wówczas praca przekształciła się w pasję.

Jak Pan uważa, przez pryzmat własnych doświadczeń, czy po-
stęp technologiczny ułatwia codzienną pracę optyka, czy tylko 
powoduje, że optyk cały czas musi się uczyć?
Przypominam sobie jak robiłem pierwsze oprawy na starym auto-

macie Weco i to była trudność. Optyk musiał wykazać się dużymi 

zdolnościami, żeby to sprawnie i dobrze wykonać. Teraz coraz więcej 

robią urządzenia, a optyk ma dużo mniej pracy. Cały czas pojawiają 

się nowe możliwości technologiczne, ale żeby móc z nich korzystać 

trzeba się stale dokształcać.

Podjął Pan wyzwanie i zaczął korzystać ze skanera opraw okula-
rowych i usługi zdalnego profilowania, dlaczego?
Przede wszystkim dla wygody, ale również z powodu opłacalności. 

Wygoda jest w tym bardzo duża, ponieważ nie trzeba samemu zaj-

mować się realizacją zamówienia od A do Z, bo wszystko odbywa 

się zdalnie. Skanuję oprawkę, przez internet przesyłam zamówienie 

z pobranym kształtem do SZAJNA, a z powrotem otrzymuję dobrze 

oszlifowane soczewki, które mogę szybko zamontować do oprawy. 

Opłacalność też jest duża, ponieważ nie trzeba inwestować w pełne 

wyposażenie warsztatu optycznego jeżeli chodzi o maszyny i urzą-

dzenia peryferyjne.

W jaki sposób ułatwia to Panu codzienną pracę?
Wcześniej nie miałem u siebie automatu i musiałem zlecać wykony-

wanie prac na zewnątrz. W tym momencie robię wszystko u siebie 

i po pracy mogę szybko wrócić do domu, więc jestem bardzo zado-

wolony jeżeli chodzi o czasowość i wygodę użytkowania.

Czy ta technologia wpłynęła jakoś na ogólną działalność Pana 
zakładu optycznego?
Wpłynęła bardzo pozytywnie. Teraz mogę powiedzieć klientowi, że 

jeżeli ma podstawowe szkła, jestem mu w stanie wykonać tą prace 

na jutro. Poza tym nie muszę już odsyłać prac ani odmawiać klien-

tom, którzy nie mogą mi zostawiać swoich okularów, bo posiadają 

tylko jedną parę, a ich wada wzroku uniemożliwia im funkcjonowa-

nie bez nich. W tym momencie mogę zeskanować oprawki i umówić 

się z klientem na wymianę soczewek na miejscu w salonie już w na-

stępnym dniu.

Czy miał Pan jakieś trudności w obsłudze skanera i zlecaniu pro-
filowania, a jeśli tak, to jak Pan sobie z nimi poradził?
Skaner jest bardzo prosty w obsłudze i intuicyjny. Nie mam żadnych 

trudności w codziennym użytkowaniu. Pewnie przydałyby się dodat-

kowe funkcjonalności w zakresie zmiany kształtu soczewki. Mam na-

dzieję, że w przyszłości będzie taka opcja.

Czy mógłby Pan udzielić jakiejś wskazówki dla tych, którzy za-
czynają korzystać ze skanera lub myślą o wyposażeniu swojego 
salonu w taki sprzęt?
Myślę, że przede wszystkim nie powinni się bać. Ja również, na sa-

mym początku, miałem pewne obawy, jak to wszystko będzie wy-

chodzić. W wyjątkowo rzadkich przypadkach, zdarza się, że coś jest 

nie tak i soczewki wymagają drobnej obróbki na szlifierce ręcznej.

Co Pan sądzi o jakości oszlifowanych soczewek, które Pan otrzy-
muje?
Jeżeli chodzi o jakość oszlifowanych soczewek, nie mam zastrzeżeń. 

Soczewka przychodzi we właściwym kształcie i taką ją instaluję. Cza-

sem, ale bardzo rzadko, wymaga drobnej korekty przy zamku, jednak 

przy soczewkach do oprawy pełnej i na żyłkę to się nie zdarza.

Optyk nie musi od razu inwestować w drogi sprzęt, bo skaner 
może wydzierżawić. Co Pan myśli o tej możliwości, czy to ułatwia 
dostęp do korzystania z tej technologii?
Opcja dzierżawy jest bardzo korzystna. Szczególnie dla optyków, któ-

rzy zaczynają działalność i nie posiadają wysokich obrotów, a chcą 

trzymać koszty pod kontrolą. Leasing urządzeń niestety podnosi 

koszty działalności i trzeba mieć gotówkę na sam początek. Jeśli 

chodzi o dzierżawę skanera to jest to bardzo atrakcyjna forma, która 

pozwala ograniczać koszty.

Rozmowę przeprowadził Wojciech Czyż,
Regionalny Specjalista ds. Sprzedaży SZAJNA

Rejon Południowo-Zachodni

Rozmowa z Pawłem Kielarem – optykiem ze Środy Śląskiej – osobą 
z pasją do pracy, która nie bała się zastosować nowoczesnych możli-
wości technologicznych w swoim zakładzie optycznym.

“Skaner jest bardzo prosty w obsłu-
dze i intuicyjny. Jego obsługa nie wy-
maga dużej wiedzy ani specjalistycz-
nego przeszkolenia.”

Paweł Kielar, Środa Śląska

Zdaniem optyka
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Alicja Pawłowska, Specjalista ds. Marketingu

Ważną kwestią jest sposób ekspozycji towaru. Poświęć temu trochę 
czasu i zaprojektuj to w taki sposób, żeby klient sam szybko znalazł 
interesujący go produkt, ale jednocześnie trochę nieświadomie zwró-
cił uwagę na te, na sprzedaży których Tobie szczególnie zależy. Naj-
bardziej atrakcyjne miejsca to te na wysokości wzroku (120-160 cm),  
a następnie w zasięgu ręki (80-120 cm).

Czy wiesz, że Twój Salon Optyczny, podobnie jak osoba odpowiedzialna w nim za obsługę 
klienta, ma tylko jedną szansę na zrobienie dobrego pierwszego wrażenia na potencjalnym 
kliencie? Ułamki sekund decydują o tym, czy klient Cię odwiedzi i czy dokona zakupu. 

Wygląd Salonu Optycznego to Twój cichy sprzedawca. 
Wykorzystaj jego potencjał!

 Może zastanawiałeś się również nad tym, 
co zrobić, żeby przywiązać klienta do Swojego 
Salonu Optycznego na dłużej, żeby chciał tu 
wrócić po następną parę okularów. Czy długo-
letnia obecność na rynku wystarczy, żeby utrzy-
mać stałych klientów i pozyskiwać następnych, 
a może to właśnie nowo otwarte salony potra-
fią bardziej ich do siebie przyciągnąć?
 Współcześni konsumenci obojga płci są 
coraz bardziej świadomi swoich potrzeb, ale 
wszystkich łączy jedno - lubią dokonywać za-
kupów w miejscach, w których czują się dobrze 
i które kojarzą się im z określonym standar-
dem. Wybierając salon, często nieświadomie, 
zwracamy uwagę na jego wygląd zewnętrzny 
i wewnętrzny, w dalszej kolejności oceniając ja-
kość obsługi i proponowane produkty. Oferując 

klientowi estetyczny wygląd i wysoki standard 
obsługi dajemy mu w pewnym sensie poczucie 
bezpieczeństwa i obietnicę, że zostanie profe-
sjonalnie obsłużony.

Co zrobić, żeby klient widząc nasz salon 
optyczny chciał go odwiedzić?

 Po pierwsze odróżnić go od reszty. To, jak 
nasz Salon prezentuje się na zewnątrz jest 
pierwszym elementem, który klient weźmie pod 
uwagę. Jakość towaru i niskie ceny to nasze asy 
w rękawie, które okażą się ważne później, gdy 
klient przejdzie przez próg naszych drzwi. Aby 
to jednak zrobił, najpierw coś musi go do tego 
zachęcić – ładna witryna, modny lub elegancki 
szyld, a nawet intrygujące oświetlenie.

 Ważna jest również nazwa. Jak pokazuje 
praktyka niewystarczające jest poinformowanie 
o rodzaju działalności określeniem „Optyk - Ko-
walski” czy też „Salon Optyczny”. Łatwiejsza do 
zapamiętania i pozwalająca na odróżnienie od 
konkurencji będzie krótka, pozytywnie brzmią-
ca nazwa własna, którą powinniśmy umieścić 
w dobrze widocznym miejscu, tak żeby z daleka 
można było ją odczytać. 
 Warto również poświęcić uwagę strefie 
wejściowej do salonu. Można ją wyróżnić odpo-
wiednim zadaszeniem lub wykorzystując inny 
rodzaj posadzki przed wejściem. Ma to szcze-
gólne znaczenie jeśli nasz punkt handlowy znaj-
duje się w ciągu zabudowy miejskiej. Skutecz-
nym i przykuwającym uwagę rozwiązaniem jest 
umieszczenie reklamy stojącej przed drzwiami 
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Główne cechy programu:
• Obsługa zleceń na okulary z rozliczeniem okularów jako wyrobu 

medycznego, sprzedaż detaliczna, zarządzanie kontaktami 
z klientami, system korespondencji seryjnej sms i e-mail, 
pełna historia transakcji oraz system lojalnościowy dla klientów 
i system premiowania dla pracowników

• Prowadzenie dedykowanych magazynów soczewek 
okularowych, opraw, soczewek kontaktowych i pozostałego 
asortymentu z pełną dokumentacją obrotu materiałowego

• Współpraca z drukarkami fi skalnymi, drukarkami kodów kresko-
wych, skanerami kodów i skanerami dostępowymi do programu

• Automatyzacja wymiany towarowej między oddziałami 
(dokumenty elektroniczne) i wymiany danych o pracy oddziałów 

• Interaktywna współpraca programu z elektroniczną wersją 
katalogu soczewek Szajna

Szukasz programu dla zakładu optycznego?
„Optyk” jest dla Ciebie!

Usługi Informatyczne Wiesław Kwolek,  ul. Targowa 17,  33-300  Nowy Sącz
tel. 18 44 14 522   kom. 668 859 853   e-mail: biuro@kwolek.com.pl    www.kwolek.com.pl
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wejściowymi. Zróbmy to jednak tak, żeby prze-
chodnie się o nią nie potykali. Nie zapominajmy 
także o poinformowaniu potencjalnych klien-
tów o godzinach pracy naszego punktu handlo-
wego.
 Bardzo ważnym elementem jest wygląd 
witryny, którą w zależności od powierzchni mo-
żemy skutecznie wykorzystać do wyekspono-
wania informacji o aktualnych promocjach lub 
odpowiednio zaaranżować, nadając naszemu 
salonowi niepowtarzalny charakter. Jeśli nie 
mamy zbyt dużego budżetu na wprowadzanie 
tego typu zmian, a chcemy w skuteczny sposób 
zaprezentować nasz asortyment, warto wyko-
rzystać materiały promocyjne udostępniane 
przez producentów np. w postaci plakatów lub 
naklejek. Można również pójść o krok dalej za-
praszając producenta do współpracy. SZAJNA 
Laboratorium Optyczne już wiele razy uczest-
niczyło we współtworzeniu reklam ozdabiają-
cych witryny salonów optycznych. Dzięki odpo-
wiednio przygotowanej grafice, umieszczonej 
w witrynie sklepowej, Twój Salon może zacząć 
przyciągać wzrok przechodniów, którzy do tej 
pory w ogóle go nie zauważali. Jeśli natomiast 
okno wystawowe ma być miejscem prezentacji 
towaru – pamiętaj o częstej zmianie ekspozycji.

Co zrobić, żeby klient czuł się dobrze w Na-
szym Salonie i chciał do niego wracać?

 Oprócz pierwszego wrażenia ważne jest 
również to, co klient zobaczy wchodząc do 
środka. Tuż za drzwiami znajduje się tzw. „strefa 
dekompresji”, w której zapoznajemy się z zapa-
chem, temperaturą, czy kolorystyką pomiesz-
czenia. Warto zatem zadbać, żeby te doznania 
nie były odpychające.
 Odpowiednie meble (niekoniecznie dro-
gie!), właściwa ekspozycja towaru, czy w końcu 
schludnie ubrana, miła i znająca się na rzeczy 
obsługa – wszystko to zadecyduje o tym, jak 
klient poczuje się w nowym dla niego otocze-
niu. Bardzo ważne jest również, aby wystrój 
dostosować do tej grupy docelowej klientów, 
którą szczególnie chcesz do siebie przyciągnąć. 
Jaskrawe kolory i designerskie meble zwabią 
raczej młodych konsumentów, podczas gdy 
umeblowanie w kolorze ciemnego drewna i 
kryształowe lampy będą sugerowały, że jest to 
miejsce odpowiednie dla dojrzalszej i bogat-
szej klienteli. Stonowana kolorystyka (odcienie 
beżu, szarości, jasne drewno) to bezpieczne 
rozwiązanie. Jednak ten zachowawczy wystrój 
warto przełamać jakimś ciekawym szczegółem. 

 Zwróćmy również uwagę, czy w naszym 
salonie jest wyznaczone miejsce na ekspozycję 
materiałów marketingowych. Dobrym rozwią-
zaniem jest ustawienie estetycznego stojaka na 
ulotki lub powieszenie w widocznym miejscu 
antyramy z plakatem informującym klientów 
o aktualnej promocji lup prezentującym pro-
dukt, na który chcemy zwrócić uwagę. Oprócz 
reklam modnych oprawek warto również pre-
zentować materiały marketingowe od produ-
centów np. na temat powłok antyrefleksyjnych. 
Klienci często nie mają wiedzy na temat do-
stępnych możliwości, które mogą poprawić ich 
komfort widzenia.
 Podejmując te wszystkie, pozornie mało 
istotne działania sprawimy, że klient będzie 
czuł się u nas dobrze i chętnie wróci. To, że sie-
ci salonów inwestują w wystrój wnętrz, nie jest 
efektem posiadania nadwyżki budżetowej, ale 
jest z reguły przemyślaną strategią, wynikającą 
z faktu, że w „ładnym” salonie optycznym klien-
ci kupują chętniej i częściej. Oczywiście takie 
zmiany łączą się z pewnymi kosztami i pracą, 
którą trzeba w to włożyć. Warto jednak podjąć 
to wyzwanie, bo inwestycja na pewno się zwró-
ci i nie zmarnujemy swojej szansy na zrobienie 
dobrego pierwszego wrażenia.
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