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Koniec roku 2012 był dla naszej firmy wyjątkowy. W ostatnich dniach października przenieśliśmy się do świeżo wybudowanej siedziby na ulicy Spokojnej 24 w Gdyni. Nowe otoczenie, 3000
metrów kwadratowych powierzchni oraz lepsze warunki pracy stały się motorem do jeszcze efektywniejszego rozwoju. W roku 2013 planujemy rozbudować laboratorium produkcji soczewek recepturowych o kolejne linie technologiczne oraz w dalszym ciągu ulepszać procesy technologiczne
i logistyczne. Jako największy niezależny polski producent soczewek okularowych mamy ku temu
jak najlepszą bazę.
Niewątpliwie po naszej stronie stoi polski konsument. W obliczu spowolnienia gospodarczego
zdaje on sobie sprawę, iż podstawą rozwoju i utrzymania gospodarki w ruchu jest przede wszystkim wybór produktów wytworzonych przez rodzime firmy. Takie, które mają krajowe korzenie
i właścicieli, produkują w Polsce i które wypracowany kapitał inwestują dalej nad Wisłą, a nie
wysyłają go gdzieś daleko. Jeśli jeden z tych warunków nie jest spełniony nie możemy mówić,
o tym, że firma jest polska.
Trendu tego nie można zatrzymać. Nie jest on zresztą charakterystyczny tylko dla Polski, lecz
dla większości rozwiniętych krajów. Jeśli mam możliwość, zawsze wybieram to co krajowe. W ten
sposób myślą nie tylko Amerykanie, Francuzi czy Niemcy, lecz również Polacy. Nasze firmy zatrudniają rodaków, inwestują w Polsce, tutaj płacą podatki. Innymi słowy tworzą cały system na którym opiera się gospodarka. Zabierając jeden z tych elementów działanie układu zostaje zaburzone.
Wybierając jakąkolwiek krajową firmę ma się gwarancję, że ona swoje pieniądze w większości
zagospodaruje w Polsce, co znowu da zarobić komuś innemu stąd. Klient idąc do polskiego salonu
optycznego (a nie sieciowego zagranicznego), wybierając soczewki SZAJNA oraz dowolną oprawę
wyprodukowaną w naszym kraju nie tylko daje pracę nam wszystkim, lecz również sprawia, iż
gospodarka staje się silniejsza. Jest to również w jego własnym interesie, bo również on stanowi
jej część.
Produkty polskie od dawna nie są powodem do wstydu. Co więcej, stają się przedmiotem
narodowej dumy i mody, która z pewnością dalej będzie przybierać na sile. Nowoczesne, dobrze
zaprojektowane i wykonane (jakość), ekologiczne i niezwykle konkurencyjne cenowo (bo nie muszą przejść przez łańcuch zagranicznych pośredników) produkty są dowodem na dobrą kondycję
polskich przedsiębiorstw. Będzie ona tym lepsza, im bardziej My wszyscy zdamy sobie sprawę
z tego, że to co polskie jest nie tylko tak samo dobre jak zagraniczne, lecz lepsze, bo nasze.
Z poważaniem
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Aktualności i Promocje

Witamy na Spokojnej 24!
Pod koniec wakacji zakończyła się budowa nowej siedziby SZAJNA Laboratorium Optyczne.

W ostatnich dniach października przenieśliśmy się do budynku przy ulicy Spokojnej
24, w którym na prawie 3 tysiącach metrów
kwadratowych zlokalizowane jest laboratorium produkcji soczewek recepturowych,
centralny magazyn soczewek gotowych oraz
liczne biura. Co prawda w przeprowadzce
skutecznie przeszkadzała nam pogoda, jednak wznowienie produkcji i wysyłki soczewek nastąpiło praktycznie natychmiastowo.
Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia,
w które zaangażowani byli również producenci wykorzystywanych przez nas maszyn,
należy uznać to za znaczący sukces.
Budynek na ulicy Spokojnej 24 powstał w bardzo krótkim czasie. Po zaledwie
10 miesiącach prac budowlanych był on gotowy do użytkowania. Na 4 kondygnacjach
znalazły się nowoczesne powierzchnie laboratoryjno-produkcyjne, magazynowe oraz

biurowe. Warto dodać, iż obiekt był projektowany specjalnie pod nasze potrzeby – zarówno te teraźniejsze jak i przyszłe. Standard
wykończeniowy w zakresie zastosowanych
rozwiązań konstrukcyjnych czyni nasze laboratorium jednym z najnowocześniejszych
w Europie, co niewątpliwie przekłada się na
jakość wytwarzanych produktów. Dotychczas mieliśmy niezwykle nowoczesny park
maszynowy, teraz dodatkowo został on zainstalowany w bardzo zaawansowanym technologicznie budynku. Efekt synergii odczuwamy już sami, mamy nadzieję, że również
doświadczą go nasi odbiorcy.
Nowa siedziba to nie tylko nowy adres, lecz również numery telefonów. Prosimy o ich zapamiętanie oraz korzystanie
przy składaniu zamówień lub w kontaktach
z Działem Marketingu.

Nowe dane kontaktowe
SZAJNA Laboratorium Optyczne, ul. Spokojna 24, 81-549 Gdynia
Dział Sprzedaży (zamówienia)
Dział Marketingu
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tel.: +48 58 669 67 00, fax: +48 58 665 31 55
tel.: +48 58 669 67 57
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Nowe ceny Zdalnego Profilowania oraz Usługi Montażu
Od 1 lutego 2013 r. obowiązują nowe, niższe ceny na bardzo popularne w naszej ofercie Zdalne Profilowanie
oraz Usługę Montażu soczewek w oprawy. Dotyczą one wszystkich rodzajów soczewek będących w ofercie
SZAJNA Laboratorium Optyczne.
Zdalne Profilowanie to usługa polegająca na szlifowaniu soczewek
pod kształt przesłany drogą elektroniczną. Z powodzeniem stosowana
jest przez wielu klientów SZAJNA, którzy tym samym nie muszą już
sami wycinać szkieł, a jedynie zamontować wyprofilowane soczewki
w oprawę. Jest to zatem rozwiązanie proste, a od teraz dużo tańsze.
Obecnie w ramach Zdalnego Profilowania obowiązuje jedna cena –
3 zł za wycięcie soczewki. Dodatkowo, za jedyne 1 zł, można zlecić

polerowanie krawędzi soczewek organicznych. Nie ma przy tym znaczenia konstrukcja czy materiał z jakiego wykonane są szkła – zawsze
obowiązuje jedna stawka.
Zmiany nastąpiły również po stronie Usługi Montażu (montaż soczewek do nadesłanej oprawy). Tutaj ceny również zostały obniżone
i w tej chwili zależne są jedynie od rodzaju oprawki (pełna, żyłka lub
patent).

luty 2013
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Trzeci tydzień każdego miesiąca? Promocja w SZAJNA!
Przez cały 2013 rok, w każdy trzeci tydzień miesiąca, obowiązywać będzie Tydzień Super Cen. Ta forma promocji jest bardzo dobrze
znana tym wszystkim, którzy zapoznawszy się z ofertą naszej firmy
w minionym roku korzystali z atrakcyjnych upustów na soczewki
recepturowe, przede wszystkim progresywne. Nie mogło jej zatem
zabraknąć również w tym roku w bieżącej ofercie.
Zasady promocji są proste – na trzeci tydzień miesiąca przypada promocja, o której informujemy z kilkudniowym wyprzedzeniem
(przede wszystkim drogą elektroniczną). O naszych akcjach z pewnością przypominać będą kalendarze (ścienny i biurkowy dostępne
u przedstawicieli handlowych), na których zaznaczone zostały promocyjne tygodnie.

Byliśmy na Targach Optyka 2012
Chociaż pogoda nie zachęcała do podróży, do Poznania przyjechało bardzo wielu Klientów SZAJNA z całej Polski. Na naszym stoisku
mieli oni okazję porozmawiać między innymi z Dianą Mazurowską,
Agnieszką Neumann oraz Michałem Szajna o nowościach, parametrach technicznych wybranych produktów oraz zasadach współpracy
z SZAJNA Laboratorium Optyczne. Ich działania wspierało trzech Regionalnych Specjalistów ds. Sprzedaży – Marcin Lis, Artur Bazydło
oraz Mariusz Łusiak. Na stoisku prezentowaliśmy urządzenie do wideocentracji Anyview, usługę Zdalnego Profilowania oraz akcesoria
do zakładu optycznego.
Z Poznania do Gdyni wróciliśmy dosyć zmęczeni, jednak z poczuciem, że w tym roku impreza targowa, szczególnie pod wzlędem
liczby odwiedzających, była bardzo udana.
JeDnOOGnISKOwe

ORGANICZNE
bezbArwne

Nasz katalog produktów jest dla zakładu
optycznego narzędziem nie mniej ważnym
niż wyposażenie pracowni optycznej. Zużyty
lub zepsuty warto wymienić na nowy.
Katalog produktów jest narzędziem sprzedaży. Cieszymy się gdy się zużywa, oznacza
to bowiem, że jest często wykorzystywany.
Jednak widok porwanych czy wypadających

kartek nie świadczy o profesjonalizmie osób
z niego korzystających. Z tego względu zachęcamy do wymiany katalogu na nowy.
Wszystkich klientów, którzy chcieliby
otrzymać aktualną wersję katalogu SZAJNA
prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży, Marketingu lub jednym z naszych Regionalnych
Specjalistów ds. Sprzedaży.

wykonywane z nowoczesnego materiału optycznego Trivex
bardzo wysoka jakość widzenia bez względu na moce
bezpieczne i estetyczne - polecane osobom w każdym wieku
niezwykle odporne na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne
najlżejsze ze wszystkich soczewek organicznych
rekomendowane do opraw wierconych i na żyłkę

Nasza precyzja,
Twój sukces.

* Do konsultacji z Działem Sprzedaży.

OPTIPLAST 1.53 HD
•
•
•
•
•

wewnętrznie asferyczne, indywidualne, do opraw uniwersalnych
wykonywane z nowoczesnego materiału optycznego Trivex
najwyższy kontrast, ostrość oraz precyzja odwzorowania obrazu
tworzone w oparciu o indywidualne parametry Klienta oraz oprawy
idealna alternatywa dla soczewek asferycznych

MÓJ NUMER KLIENTA

SZAJNA Laboratorium Optyczne, tel.: 58 624 77 47, fax: 58 624 77 40

Zapisz się do newslettera SZAJNA i bądź zawsze na bieżąco
Zgłoś swój e-mail do naszej bazy danych wysyłając go na marketing@szajna.com.pl
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Dbaj o swoje narzędzie pracy

OPTIPLAST 1.53
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Michał Szajna, Dyrektor Handlowy

VEO Next – kolejny krok do dobrego widzenia
Na Targach Optyka 2012 w Poznaniu zaprezentowaliśmy nową soczewkę progresywną z rodziny VEO. Next, jako
soczewka personalizowana (ze zmiennym insetem), wpisuje się pomiędzy podstawową dziś VEO One, a indywidualną VEO Comfort. Dzięki wysokości montażowej wynoszącej zaledwie 16 mm idealnie nadaje się ona również
do małych opraw.
Jednym z powodów wprowadzenia VEO
Next były wyniki badań oraz nasze obserwacje związane ze sposobem adaptacji soczewek progresywnych. W przypadku standardowych, niepersonalizowanych produktów
zdarzają się sytuacje, w których użytkownik
soczewek odczuwa dyskomfort przy patrzeniu
do bliży. Związane jest to z niekomfortowym
położeniem środka widzenia do bliży względem środka optycznego do dali. Różnica,
mierzona w poziomie, pomiędzy tymi dwoma
punktami nazywana jest insetem. Standardowo wynosi on 2,5 mm i idealnie sprawdza
się w przypadku osób, która mają relatywnie
standardowy rozstaw źrenic. Przyjmuje się,
iż w takim przypadku powinien on wynosić
64 mm, z możliwym odchyleniem +/- 3 mm.
Oznacza to, iż standardowe soczewki zapewnią satysfakcjonujący komfort widzenia do
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Zmienny inset zapewnia lepsze widzenie na odległości
pośrednie oraz do bliży. Podczas dobierania soczewek
należy zmierzyć rozstaw źrenic dla każdego oka osobno.

Krótka wysokość montażu (16 mm) ułatwia montaż soczewek VEO Next do małych opraw bez ryzyka naruszenia obszaru do bliży.

bliży osobom posiadającym symetryczne PD
z przedziału 61-67 mm. W praktyce wartość ta okazuje się nawet mniejsza i wynosi
62-66 mm.
W przypadku, gdy potencjalny użytkownik soczewek progresywnych ma niestandardowy, a więc wykraczający poza uniwersalny,

luty 2013

rozstaw źrenic do dali zasadnym jest zastosowanie soczewek posiadających zmienny
inset. Dzięki niemu pole widzenia do bliży
zostanie umieszczone optymalnie względem obszaru do dali. W SZAJNA Laboratorium Optyczne wartość insetu obliczna jest
automatycznie na podstawie następujących

Aktualności i Promocje
parametrów – rozstaw źrenic do dali dla każdego oka osobno, wybrana wysokość montażu (wersja soczewki), odległość soczewki
od oka oraz moce. Dopiero uwzględnienie
tych czterech parametrów pozwala precyzyjnie określić położenie środka pola do bliży
zapewaniające najszersze i najbardziej komfortowe widzenie. Zmienny inset jest obecnie
stosowany w soczewkach progresywnych
VEO Next, VEO Comfort, VEO Expert, VEO
Sport&Fashion oraz na odległości pośrednie
i bliskie OPTIPLAST Biznes HD.
VEO Next jest soczewką personalizowaną
w oparciu o zmienny inset. Oznacza to, iż dla
każdego użytkownika liczona jest unikalna

kombinacja rozstawu źrenic, wysokości montażu oraz mocy. Domyślna odległość soczewki od oka wynosi w tym przypadku zawsze
13 mm (wartość uniwersalna). Do zalet VEO
Next należy również zaliczyć dostępność
małej wysokości montażowej wynoszącej
16 mm (występują również wersje 18 mm
i 20 mm), która umożliwia montaż soczewki
w oprawy mające co najmniej 25 mm milimetrów wysokości.
Parametry techniczne odczuwalnie przekładają się na wysoki komfort widzenia –
bez względu na rozstaw źrenic czy wybrany
rodzaj oprawy. W VEO Next nie pojawi się
m.in. dyskomfort patrzenia do bliży z powo-
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du niestandardowego PD. Trzy wysokości
montażu dają szerokie możliwości doboru
soczewek do każdego fasonu oprawy oraz
różnorodnych potrzeb użytkowników.
Soczewkę VEO Next warto polecać wtedy, gdy użytkownikowi zależy na możliwości
dynamicznego spoglądania do dali i do bliży – umożliwią to szerokie pola widzenia.
Panoramiczne widzenie do dali docenione
zostanie podczas jazdy samochodem. Personalizacja (na podstawie rozstawu źrenic oraz
mocy soczewek) zapewni niezwykle komfortowe czytanie. VEO Next to również dobry
wybór jeśli wcześniej korzystało się z soczewek dwuogniskowych.

i n fo / ma ga z y n i n form a cy j n y
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Dostępność soczewek VEO Next

Kluczowe zalety:
•
•
•
•
•
•
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możliwość montażu do małych opraw
bardzo szerokie pole widzenia do dali
łatwa adaptacja i wysoki komfort patrzenia do bliży
nie wymaga specjalistycznych pomiarów
dostępna w szerokiej gamie materiałów
produkowana w całości w Polsce – szybki czas realizacji
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Najważniejsze parametry:
•
•
•
•
•
•

personalizowana soczewka progresywna (zmienny inset)
wytwarzana w najbardziej precyzyjnej technologii FreeFom
trzy wysokości montażu – 16, 18, 20 mm
dodatki: 0.75 do 3.50 (co 0.25 dpt)
standardowo decentrowana o 2.5 mm
wersje bezbarwne, fotochromowe, polaryzacyjne

Oferta

Często zadawane pytania nt. VEO Next
Dla kogo jest VEO Next?
VEO Next polecana jest osobom, które wymagają bardzo szerokiego
widzenia do dali i do bliży. Umożliwia dynamiczne spoglądanie na boki
korzystając z całej szerokości szkła. Personalizacja poprawia jakość
widzenia przy czytaniu.

Jakiego rodzaju konstrukcją jest VEO Next?
Jak porównać ją do VEO One?
VEO Next charaktertyzuje się twardszą konstrukcją niż VEO One.
Oznacza to, iż aberracje boczne mają większą wartość (w dioptriach),
jednak zajmują dużo mniejszy obszar na soczewce. Rozwiązanie takie
docenią osoby, dla których na równi z widzeniem do dali niezwykle
istotna jest szerokość pola widzenia do bliży.

Czy VEO Next można polecać osobom, dla których jest
to pierwsza w życiu para soczewek progresywnych?
Nie ma przeciwskazań, by VEO Next polecać tzw. początkującym presbiopom. Podobnie jak w przypadku innych soczewek należy jednak
wytłumaczyć ich charakterystykę oraz przede wszystkim przedstawić
zasady działania. Dyskomfort korzystania z soczewek zmiennogniskowych bywa często spowodowany nieprawidłowym korzystaniem
z okularów, przede wszystkim w zakresie wykonywania ruchów oczami i głową.

Użytkownik był zadowolony z VEO One 19 mm i chce wybrać nowe soczewki do dosyć dużej oprawy (odległość od
środka źrenicy do dolnej krawędzi oprawy wynosi 21 mm).
Która z soczewek VEO Next mu zaproponować?
Jeśli Klient korzystał z soczewek progresywnych z wysokością montażu
19 mm najlepszym wyborem będzie zaproponowanie mu VEO Next
z montażem 18 mm. Zawsze łatwiej jest uzyskać adaptację do wersji
montażowej minimalnie krótszej niż dotychczasowa. Po 18-stym milimetrze moc w dalszym ciągu utrzymuje się na stabilnym poziomie
dzięki czemu zyskuje się jeszcze większe pole widzenia do bliży.

W jakich materiałach i mocach dostępne są VEO Next?
W grupie VEO wszystkie soczewki wykonywane z jednego materiału
(np. CR-39 lub Trivex) mają zawsze takim sam zakres mocy. VEO Next
produkowane są w prawie wszystkich (z wyjątkiem 1.56) materiałach
organicznch – CR-39 (1.50), Trivex (1.53), Poliwęglan (1.59), MR-8
(1.60), MR-7 (1.67) oraz polimer wysokindeksowy 1.74. Gama materiałów bezbarwnych uzupełniana jest o fotochromowe Transitions,
Trasitions XTRActive, Solar oraz SunSensors. Przygotowaliśmy również
ofertę soczewek typowo przeciwsłonecznych z materiałów DriveWear
oraz Polar. Wszystkie one wytwarzane są w naszym gdyńskim laboratorium w terminie od 2 do 3 dni robocznych.

Klient korzystał wcześniej z soczewek dwuogniskowych.
Czy VEO Next spełni jego oczekiwania?
Nie ma żadnych przeciwwskazań by zaproponować VEO Next dotychczasowemu użytkownikowi soczewek Bifo. Należy jednak pamiętać,
że w takim przypadku najlepszym wyborem będzie krótka wysokość
montażu wynosząca 16 mm. Użytkownicy soczewek dwuogniskowych
są bowiem przyzwyczajeni do tego, iż pole widzenia do bliży dostępne
jest przy niewielkim opuszczeniu wzroku. VEO Next 16 mm zapewni
zatem szybką i naturalną adaptację.

O czym należy pamiętać przy zamawianiu VEO Next?
Zamawianie soczewek VEO Next jest niezwykle proste. Poza standardowymi parametrami należy podać wyłącznie rozstaw źrenic (dla
każdego oka osobno) oraz wybraną wersję montażową (16, 18, 20).
Składając zamówienia przez program SZAJNA Nawigator należy stosować się do identycznych zasad. Dodatkowo podając wymiary i kształt
szablonu oraz rodzaj oprawy zyskujemy pewność, iż grubość soczewek
zostanie automatycznie zoptymalizowana.

Jak dokonać prawidłowego montażu w oprawę?
Montaż VEO Next jest bardzo łatwy i nie różni się niczym od metod
osadzania tradycyjnych szkieł zmiennoogniskowych. Krzyż centracji
zawsze należy ustawić na źrenicy. Dopuszcza się montaż minimalnie
poniżej jej środka. Skrócenie zalecanych wysokości montażu może
być powodem obniżenia komfortu widzenia przy patrzeniu do bliży.
Należy również pamiętać o zachowaniu odległości soczewki od oka
ok. 13 mm.

Czy nowa soczewka objęta jest Gwarancją Adaptacji?
Wszystkie soczewki VEO objęte są tzw. Gwarancją Adaptacji. Warunki
tej szczególnej formy gwarancyjnej opisane zostały w Katalogu Produktów SZAJNA 2012 na stronie 195.

Czy jako optyk mogę otrzymać soczewki testowe?
Każdy optyk zainteresowany współpracą z SZAJNA Laboratorium
Optyczne może otrzymać parę dowolnych soczewek progresywnych
w specjalnej cenie. Szczegółowych informacji na ten temat udziela
Dział Marketingu oraz Regionalni Specjaliści ds. Sprzedaży SZAJNA.

Gdzie uzyskam informację na temat cen VEO Next?
Aktualny cennik soczewek VEO Next dostępny jest w Dziale Marketingu oraz u naszych przedstawicieli handlowych. Wszyscy korzystający
z oprogramowania do zamawiania soczewek SZAJNA Nawigator mogą
pobrać aktualny cennik na dysk swojego komputera (poprzez zakładkę
Aktualności SZAJNA wbudowaną w program).

luty 2013
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Agnieszka Neumann, Kierownik Działu Marketingu

NOWOŚĆ: TRANSITIONS SIGNATURE VII
Od początku lutego 2013 roku do Zakładów i Salonów Optycznych w Polsce dostarczamy soczewki fotochromowe z nowego materiału Transitions Signature VII. Zastąpiły
one w naszej ofercie Transitions VI.
Na Zewnątrz – Optymalne Połączenie Korzyści
Transitions Signature VII ciemnieją na zewnątrz w zdecydowanie większym stopniu niż
soczewki z Transitions VI. Dzięki podwyższonej stabilności przy zmiennych temperaturach i zwiększonej wrażliwości są one dużo ciemniejsze niż ich poprzedniczki. Również
w umiarkowanych i wysokich temperaturach zabarwiają się bardziej. W ponad 1000
testach pomiarowych, w 200 różnych sytuacjach, Transitions Signature VII były ciemniejsze o 21% (brąz) i 15% (szary) niż Transitions VI.

Transitions Signature VII brąz

Transitions Signature VII szary

Lepsza reakcja
Transitions Signature VII zapewniają więcej korzyści dla osób noszących je na zewnątrz. Dzięki temu ogólny poziom zadowolenia
użytkowników jest wyższy. Mocniej reagują na pośrednie światło słoneczne, dzięki czemu są ciemniejsze nawet gdy nosząca osoba
zwrócona jest plecami do słońca. Reagują szybko, zapewniając odpowiedni poziom zabarwienia oraz poprawiając jakość widzenia
we wszystkich warunkach.

Transition VI (szary)
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Transition VI (brąz)

Transition VII (brąz)
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Trasitions Signature VII zostały zaprojektowane w taki sposób, by szybko zmieniały się z całkowicie przezroczystych w pomieszczeniach w zupełnie przyciemnione w jasnym świetle słonecznym. Idealnie nadają się
do codziennego stosowania. Stanowią doskonałe połączenie zaciemniania, szybkiego ponownego rozjaśniania
i pełnej przejrzystości w pomieszczeniach.

Blokowanie promieni UV

Analiza widmowa

Transitions Signature VII absorbują 100%
szkodliwego promieniowania UVA i UVB.
Są dostępne w zwiększającym kontrast kolorze brązowym oraz neutralnym szarym,
który nie ma wpływu na percepcję barw
otoczenia. Soczewki w obydwu kolorach
spełniają wszystkie standardy dla okularów
do prowadzenia samochodu.

Doskonałe działanie
w pomieszczeniach
Mimo, że soczewki Transitions Signature VII
są po aktywacji ciemniejsze niż Transitions
VI czas ich powrotu do przejrzystości jest
zbliżony. Porównując jednak poziom maksymalnego zaciemnienia okaże się, iż nowa
wersja rozbarwia się do zera znacząco
szybciej. Uśrednione wyniki testów wykazują, że soczewki Transitions Signature VII
rozjaśniają się 20% szybciej niż soczewki
Transitions VI.
Przejrzystość soczewek Transitions Signature VII jest znakomita i zbliża się do 95%
przepuszczalności światła w przypadku soczewek w kolorze brązowym pokrytych dodatkowymi powłokami antyrefleksyjnymi.
W przypadku soczewek w kolorze szarym z
powłokami antyrefleksyjnymi przepuszczalność ta wynosi 94%.
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Jeżeli soczewki zapewniają 86% przepuszczalności światła,
to użytkownik odbiera je jako przejrzyste.
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Lepsza stabilność w różnych temperaturach
Soczewki Transitions Signature VII są mniej zależne od temperatury otoczenia, niż soczewki Transitions VI
– są ciemniejsze, gdy jest gorąco, lecz zapewniają podobny stopień zabarwienia w niższej temperaturze.

Nowa technologia – CHROMEA7
Soczewki Transitions Signature VII wykorzystują opatentowaną technologię Chromea7.
To prawdziwy przełom molekularny. Ta wyjątkowa, ośmiobarwnikowa formuła aktywuje
więcej cząsteczek, które pochłaniają więcej światła – dzięki temu soczewki szybciej reagują we wszystkich realnych sytuacjach. Mocniej reagują na pośrednie światło słoneczne i stają się jeszcze ciemniejsze w gorące dni. Zapewniają najlepsze wyniki na zewnątrz,
a jednocześnie nie są przez to mniej przejrzyste w pomieszczeniach.

Dostępność soczewek Transitions VII

Certyﬁkat Transitions VII
Do wszystkich soczewek Transitions VII, oferowanych przez SZAJNA
Laboratorium Optyczne, dodawany jest certyfikat potwierdzający autentyczność
materiału.

Oﬁcjalna sprzedaż Transitions VII rozpocznie się 7 lutego 2013.

14

info / magazyn in f o r m a c y j n y

luty 2013

Oferta

Transitions VII w pytaniach i odpowiedziach
W jakich kolorach dostępne są Transitions Signature VII?

Czy Transitions Signature VII można polecać dzieciom?

Soczewki Transitions Signature VII są dostępne w kolorze szarym lub
brązowym. Obie barwy zostały zoptymalizowane, by zapewnić lepszą
konsystencję koloru, estetykę i widoczność.

Jak najbardziej, bez wahania. Soczewki Transitions Signature VII
oferują dzieciom wielofunkcyjność, lepszy komfort widzenia, blokują
100% promieniowania UVA i UVB a także zapewniają ochronę przed
promieniowaniem UV400. Ochrona przed promieniowaniem UV jest
kluczowa dla oczu dzieci, ponieważ spędzają one średnio trzy razy
więcej czasu na zewnątrz, niż osoby dorosłe. Ponieważ oczy dziecka
nie są jeszcze w pełni rozwinięte, ich soczewka krystaliczna charakteryzuje się większą półprzezroczystością, przez co ich oczy są szczególnie narażone na działanie promieniowania UV. Jest to dobry powód,
aby oferować soczewki takie jak Transitions Signature VII dzieciom.
Soczewki Transitions są dostępne w wersji wykonanej z materiałów
odpornych na uderzenia (poliwęglan i Trivex), co sprawia, że stanowią
one doskonały wybór jeżeli chodzi o młodych użytkowników soczewek.

Czy Transitions VII są przejrzyste w pomieszczeniach?
Tak. W połączeniu z wielowarstwowymi powłokami antyrefleksyjnymi
Transitions Signature VII w kolorze brązowym oferują przepuszczalność na poziomie 95%, a szare na poziomie 94%.

Czym Transitions VII różnią się od ich poprzedników?
Transitions Signature VII są bardziej wrażliwe, lepiej reagują na światło
pośrednie i stają się ciemniejsze na zewnątrz, szczególnie w ciepłych
warunkach klimatycznych. Zapewniają doskonałą przejrzystość w pomieszczeniach, a także szybki czas rozjaśniania. Testy przeprowadzone wśród użytkowników wykazały, że soczewki Transitions Signature
VII były wybierane dwukrotnie częściej niż Transitions VI.

Dla kogo zostały stworzone soczewki Transitions VII?
Soczewki Transitions Signature VII są polecane wszystkim, którzy
chcieliby widzieć lepiej teraz, a także mieć zdrowe oczy i dobry wzrok
w przyszłości – a dotyczy to praktycznie każdego. Soczewki Transitions
to idealny wybór, ponieważ poprawiają one komfort i jakość widzenia
oraz w praktyczny sposób chronią oczy w każdym świetle. Soczewki
Transitions Signature VII oferują przejrzystość w pomieszczeniach i po
zmroku, jak również wartość dodaną w postaci wyższego komfortu
widzenia oraz praktycznej ochrony oczu.

Dlaczego polecać soczewki Transitions Signature VII
osobom noszącym przejrzyste soczewki okularowe?
Testy przeprowadzone wśród użytkowników wykazały, że 82% z nich
preferowało soczewki Signature VII od swoich obecnych soczewek
przejrzystych. Transitions VII sprawiają, że użytkownik widzi i czuje
się optymalnie przez cały czas. W pomieszczeniach zachowują się tak
jak standardowe przejrzyste szkła, a na zewnątrz oferują więcej, nieustannie filtrując światło, redukując rażące odblaski i zmęczenie oczu.

Jak Transitions VII działają w wysokich temperaturach?
Działanie wszystkich soczewek fotochromowych jest uzależnione od
temperatury. Naukowcy pracujący w firmie Transitions zastosowali
w soczewkach Transitions Signature VII technologię Chromea7, dzięki
czemu są one mniej podatne na temperaturę, niż poprzednie generacje soczewek. W wysokich temperaturach zabarwiają się bardziej, niż
soczewki Transitions VI.

Czy Transitions VII działają za szybą samochodową?
Soczewki fotochromowe są aktywowane przez promienie UV. Większość przednich szyb samochodowych blokuje promienie UV w celu
ochrony wnętrza samochodu, w związku z czym soczewki fotochromowe nie będą się aktywowały. Soczewki Transitions Signature VII
reagują nie tylko na promienie UV, ale również na niebieskie/fioletowe
światło widzialne i ciemnieją nieznacznie za szybą samochodu, ale
nie na tyle by można to było przedstawić jako korzyść dla użytkownika. Klientom, którzy chcieliby korzystać z soczewek adaptujących się,
które w umiarkowany sposób ciemnieją za szybą samochodu, warto
polecać soczewki Transitions XTRActive.

Czy soczewki Transitions Signature VII są odpowiednie
do prowadzenia samochodu w nocy?
Soczewki Transitions VII są odpowiednie do wykonywania każdej czynności, gdzie zazwyczaj potrzebne byłby soczewki przejrzyste, włącznie
z prowadzeniem samochodu po zmroku. Tak jak w przypadku soczewek przejrzystych, wyposażenie soczewek Transitions w dodatkową
powłokę antyrefleksyjną może sprawić, że jazda samochodem w nocy
stanie się jeszcze bardziej komfortowa. Soczewki Transitions Signature
VII są odpowiednie do prowadzenia samochodu w nocy zgodnie ze
standardem ISO 14889.

W jakim stopniu soczewki Transitions Signature VII
chronią oczy przed promieniami UV?
Soczewki Transitions Signature VII blokują 100% szkodliwych promieni UVA i UVB. Spełniają one międzynarodowe standardy w zakresie blokowania promieni UV takie jak: ANSI Z80.3, ISO 8980-3,
EN 1836 i AS/NZS 1067.
Do tworzenia artykułu wykorzystano materiały firmy Transitions Optical.
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Michał Szajna, Dyrektor Handlowy

Wysoko postawiona poprzeczka
Szacuje się, iż nawet 10% osób posiada wady refrakcji przekraczające +/- 8 dpt. Z myślą o tej grupie osób
produkowane są soczewki zapewniające nie tylko wysokie moce, lecz również atrakcyjny wygląd.
Soczewki o wysokich mocach to ciekawa
grupa produktów w ofercie SZAJNA Laboratorium Optyczne. Składają się na nią nie
tylko produkty wysokoindeksowe (powyżej
współczynnika załamania światła 1.60),
lecz przede wszystkim specjalne konstrukcje soczewek (asferyczne oraz lentikularne).
Ich podstawowym celem jest zapewnienie
dobrego widzenia oraz zachowanie satysfakcjonujących parametrów estetycznych. Wiele
osób zaskoczonych jest tym, że można wyprodukować tak ładne soczewki, szczególnie
gdy wcześniej korzystały z rozwiązań standardowych.
Osobom wymagającym znaczącej korekcji polecać powinno się przede wszystkim
soczewki w małych średnicach, o podwyższonych współczynnikach załamania światła,
konstrukcjach asferycznych lub lentikularnych. Zanim przejdziemy do wskazania, jakie soczewki należy polecać w danych przy-
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padkach omówimy po kolei każdy ich rodzaj.
Soczewka w małej średnicy to pierwszy i najlepszy wybór, gdy chcemy w prosty sposób podwyższyć estetykę szkieł. Aby
móc skorzystać z tej metody należy przede
wszystkim wybrać oprawkę, w której środki
źrenic pacjenta pokrywać będą się ze środkami tarcz. Nie można oczywiście nazwać tego
rozwiązania dedykowanym tylko dla dużych
mocy, gdyż skutecznie sprawdza się w przypadku wszystkich szkieł. Markową soczewką
o mocach dodatnich produkowaną w małych
średnicach jest nagrodzony godłem Teraz
Polska OPTIPLAST 1.50 Koliber.
Obecnie na rynku spotykane są najczęściej trzy materiały o wysokim współczynniku
załamania światła. Mówiąc o nich stosuje się
zazwyczaj skrótowe nazewnictwo skupiające
się wyłącznie na ich indeksie. Profesjonaliści
powinni jednak zawsze mieć świadomość, iż
MR-8 (materiał o indeksie 1.60), MR-7 (ma-
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teriał o indeksie 1.67) oraz polimer wysokoindeksowy 1.74 to trzy zupełnie inne tworzywa. Charakteryzują się ona odmiennymi
parametrami, zarówno optycznymi jak i fizycznymi. Sprawia to, iż różnią się jakością
widzenia, metodami obróbki czy też zachowaniem się podczas niej. Każdy z tych materiałów możemy scharakteryzować biorąc pod
uwagę 4 podstawowe parametry: współczynnik załamania światła, liczbę Abbego, gęstość
oraz absorpcję UV. To od nich w znaczącej
mierze zależeć będą właściwości soczewki,
bez względu na jej konstrukcję. Proponowanie zbyt wysokiego współczynnika załamania
światła, w stosunku do mocy, jest częstym
błędem. W mniejszym stopniu dotyczy on
oczywiście sytuacji, w której moce soczewek
przekraczają +/- 8 dpt, jednak również tutaj
nie można go pomijać. Z punktu widzenia
optyki najważniejszym parametrem jest tutaj
liczba Abbego. Im mniejsza jej wartość tym

Oferta
bardziej odczuwalne są aberracje chromatyczne. Dla użytkownika szkieł odczuwalne
są one przede wszystkim przy patrzeniu na
boki w postaci kolorowych obwódek wokół
obiektów kontrastujących z otoczeniem (np.
tekst na kartce). Nie mniej jednak, im wyższy
indeks tym soczewki są cieńsze. Wpływa na
to również ich gęstość (w g/cm3). Im jest ona
większa, tym bardziej „ubity” jest dany materiał – na cm3 przypada go po prostu więcej.
Materiał jest jednak tylko i wyłącznie tworzywem. Bez nadania mu odpowiedniej formy,
nie można nazywać go soczewką.
Popularnym rozwiązaniem polecanym
przy wysokich mocach jest asferyczność.
Najłatwiej wytłumaczyć można ją jako zaprzeczenie konstrukcji soczewek sferycznych,
a zatem takich, w których powierzchnia czo-

łowa jest wycinkiem kuli (sfery), możliwej do
opisania przy pomocy m.in. promienia oraz
krzywizny zewnętrznej. W przypadku „asfer”
powierzchnia frontowa nie jest wycinkiem
kuli i posiada nieregularny przebieg. Soczewka asferyczna jest bardziej płaska oraz
może być do 20% cieńsza niż konstrukcja
sferyczna. Wiele osób pomija bardzo ważną,
jeśli nie najważniejszą, zaletę związaną z jakością widzenia. Asferyczność przekłada się
na redukcję astygmatyzmu skośnego. Oznacza to, iż soczewki z oznaczeniem ASF oraz
HD zapewniają szersze pole widzenia. Do ich
istotnych zalet należy również dodać redukcję efektu powiększonych / pomniejszonych
oczu. Nie bez znaczenia pozostaje jednak
sposób montażu w oprawy, który został zaprezentowany w dalszej części artykułu.

Szczególnym przypadkiem soczewek
asferycznych jest OPTIPLAST HD. Pod pojęciem HD kryją się soczewki wewnętrznie asferyczne wykonywane w technologii
FreeForm. Przewyższają one zwykłe soczewki asferyczne pod względem precyzji wykonania oraz szerokości widzenia – największej
spośród wszystkich rodzajów szkieł, co wynika z dużej redukcji astygmatyzmu skośnego. W przypadku HD efekt ten jest znaczący,
gdyż soczewki mogą być personalizowane
tzn. wykonywane pod użytkownika (m.in. na
podstawie rozstawu źrenic). Soczewki wewnętrznie asferyczne nie będą jednak cieńsze
od standardowych asferycznych i grubościami mogą być zbliżone do szkieł sferycznych.
Jak już jednak wspomniano zapewniać będą
znacząco wyższą jakość widzenia.

Wybrane soczewki recepturowe (Rx)
dostępne w dużych mocach

Porównanie grubości w środku optycznym (CT) soczewek o mocy +14 dpt
Ø50

Ø55

Ø60

Ø65
11,2

OPTIPLAST 1.50 Lenti+

9,1

10,8

10,7

OPTIPLAST 1.60 Lenti+

7,7

8,4

8,8

9,0

OPTIPLAST 1.67 Lenti+

6,9

7,5

7,7

7,9

OPTIPLAST 1.50 Omega

9,4

11,7

14,4

18,0

OPTIPLAST 1.60 Omega

8,0

10,1

12,4

15,5

OPTIPLAST 1.67 Omega

7,2

9,0

11,2

14,2

OPTIPLAST 1.50 Koliber

10,7

12,3

15,1

18,8
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Najciekawszymi i szczególnie polecanymi w przypadku najwyższych mocy są
soczewki lentikularne. W SZAJNA Laboratorium Optyczne należą one do grupy
produktów specjalistycznych. W jej skład
wchodzą trzy konstrukcje – Omega, Lenti+
oraz Lenti–. W ich przypadku konstrukcja
uzależniona jest od mocy (Omega i Lenti+
dla plusowych, Lenti– dla minusowych).
Oznacza to, iż już na etapie projektowania
tych soczewek skupiono się na uzyskaniu jak
najlepszych parametrów estetycznych. To co
łączy wszystkie konstrukcje lentikularne to
obecność w nich pola czynnego. Obszar ten
stanowi część soczewki, na której dostępna
jest moc. W przypadku Omegi wynosi on zawsze 40 mm, dla Lenti zależy jest od mocy
i występuje w przedziale 30-40 mm. Pozostały obszar szkła nie bierze udziału w procesie widzenia. Konstrukcje lentikularne będą
zawsze najcieńszymi przy danych mocach.
Wynikać to będzie z ich budowy opartej
o pole czynne, które można sobie wyobrazić
jako osobną soczewkę o bardzo małej średni-

cy wchodzącą w skład większego szkła.
Omega jest soczewką dostępną wyłącznie w mocach dodatnich. W dużym uproszczeniu jej konstrukcję można by określić jako
skrajny przykład asfery. Charakteryzuje się
ona bowiem polem czynnym (40 mm) oraz
obszarem spłaszczonym po jego bokach.
Najłatawiej zrozumieć to patrząc na przekrój tej soczewki. Jej zaletą jest z pewnością
wysoka estetyka przejawiająca się brakiem
wyraźnie zaznaczonego pola czynnego oraz
płynnym przejściem między nim a pozostałą
częścią szkła. Nie jest ona jednak tak cienka (w środku optycznym) jak Lenti+. Ta soczewka ma z kolei wyraźnie zaznaczone pole
czynne. Lenti+ jest specyficzną konstrukcją. Najłatwiej zrozumieć ją jako soczewkę
o średnicy 30-40 mm (i grubości CT właściwej dla jej mocy) umieszczoną na środku soczewki plano. Niewątpliwie jest najcieńszym
z dostępnych dzisiaj na rynku rozwiązań,
a jej moc może sięgać nawet +26 dpt.
Dla krótkowidzów wymagających dużej lub bardzo dużej korekcji stworzyliśmy

soczewkę Lenti–. Podobnie jak wszystkie
konstrukcje lentikularne ma ona pole czynne. Zależy ono od mocy i wynosi od 35 do
40 mm (im moc jest wyższa, tym pole mniejsze). Lenti– występuje w dwóch konstrukacjach oznaczonych jako A i B. Pierwsza
z nich od zwykłej soczewki minusowej różni
się tym, iż poza obszarem czynnym ma jeszcze odpowiednio zeszlifowane i spolerowane
krawędzie (zobacz rysunek). Lenti– typu B
jest soczewką dwuwklęsłą, szlifowaną z obu
stron. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie
bardzo wysokich mocy oraz grubości akceptowanych z puntku widzenia estetyki oraz
użyteczności.
Pisząc o soczewkach lentikularnych nie
sposób nie wspomnieć o ich cenach. Pomimo dużego zaangażowania technologicznego
są one zbliżone do soczewek asferycznych.
Produkty lentikularne mogą być zatem polecane, szczególnie przy mocach przekraczających +/- 10 dpt, jako alternatywa dla zwykłych soczewek bez konieczności narażania
użytkowników na dodatkowe koszty.

OMEGA

LENTI+

LENTI –

Zainteresowały Cię soczewki lentikularne? Chciałbyś zobaczyć jak wyglądają na żywo? Umów się na spotkanie z naszym Regionalnym
Specjalistą ds. Sprzedaży, który zaprezentuje Ci nasze produkty oraz wytłumaczy jak efektywnie wykorzystać ich potencjał.
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ASFERYCZNE

HD

LENTIKULARNE

OPRAWA

Dowolna. Środki źrenic powinny pokrywać
się ze środkami tarcz lub być do nich
zbliżone.

Dowolna. Środki źrenic powinny pokrywać
się ze środkami tarcz lub być do nich
zbliżone.

Im bardziej okrągła tym lepsza. Środki
źrenic powinny pokrywać się ze środkami
tarcz lub być do nich zbliżone. Rozmiar
tarczy (szczególnie szerokość) powinien
być zbliżony do rozmiaru pola czynnego.

POMIARY

Rozstaw źrenic dla każego oka.
Wysokość położenia źrenic.
Kąt panstoskopowy.

Rozstaw źrenic dla każego oka.
Wysokość położenia źrenic.

Rozstaw źrenic dla każego oka.
Wysokość położenia źrenic.

MONTAŻ

Montaż soczewek o wysokich mocach

Środków optycznych nie ustawia się na
źrenicach. Ogólnie przyjętą zasadą jest
obniżanie środka optycznego o 0,5 mm
na każdy 1˚ kąta pantokopowego.
Przykład: przy kącie pantoskopowym
równym 4˚ środek optyczny musi zostać
obniżony o co najmniej 2 mm.

Jak w przypadku progresywnych. Krzyż
centracji należy umieścić na źrenicy lub
minimalnie poniżej niej.

Jak w przypadku zwykłych soczewek.

Jeśli do soczewek lentikularnych zostanie dobrana oprawa, w której szerokość szablonu przekracza rozmiar pola czynnego to po montażu
widoczne będą „nieczynne” obszary soczewki. W przypadku soczewek OMEGA nie jest to duży problem, jednak dla Lenti znacząco obniża
estetykę.

Najlepszy efekt uzyskać można wybierając okrągłą oprawę lub też taką, której szerokość nie jest większa niż rozmiar pola czynnego.
W takim przypadku „nieczynne” obszary soczewki zostaną usunięte podczas obróbki, a same szkła zyskają bardzo estetyczny wygląd.
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Aneta Mróz-Krajnowska, Specjalista ds. Marketingu

SZAJNY atrakcja to polaryzacja
Soczewki polaryzacyjne to grupa produktów nieodłącznie kojarzonych z naszą firmą. Najszersza oferta, wysoka jakość oraz atrakcyjne ceny to nasze atuty. Dlaczego więc Ty sam nie miałbyś zacząć polecać swoim Klientom soczewek polaryzacyjnych SZAJNA?
Czasy, gdy osoby z korekcją wzroku miały
do dyspozycji co najwyżej soczewki barwione
minęły już bezpowrotnie. Teraz każdy noszący okulary może wybierać spośród szerokiego
grona różnych rozwiązań. W SZAJNA dajemy
tak duży wybór, gdyż wierzymy, iż każdy ma
prawo zadecydować jaki rodzaj soczewek będzie mu najbardziej odpowiadał.
W przypadku soczewek polaryzacyjnych
(marka POLAR) priorytetem jest zawsze
ochrona wzroku przed widzialnym światłem
słonecznym oraz promieniowaniem UV. Dochodzi do tego ogromna zaleta związana z
jakością widzenia – redukcja odblasków.
Połączenie tych parametrów sprawia, iż soczewki polaryzacyjne najczęściej polecane
są osobom, które w warunkach silnego nasłonecznienia narażone są na niekomfortowe
refleksy świetlne. Tak naprawdę, dzisiaj nie
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powinno się ograniczać tej grupy wyłącznie
do kierowców, narciarzy czy miłośników żeglarstwa. Soczewki POLAR mogą być z powodzeniem stosowane jako alternatywa dla
wszystkich soczewek barwionych.
Za faktem tym przemawia kilka względów. Po pierwsze – ochrona wzroku. W przypadku soczewek polaryzacyjnych jest ona nie
gorsza niż w przypadku szkieł barwionych
czy fotochromowych. Porównując poziom
absorpcji UV szybko dojdziemy do wniosku,
iż w przypadku niektórych materiałów jest
ona nawet większa. Po drugie – redukcja odblasków. Drażni prawie wszystkich, jednak
nie każdy zdaje sobie sprawę, że efekt ten
można wyeliminować. Po trzecie – trwałość.
W przypadku soczewek barwionych nie,
pokrytych żadnym uszlachetnieniem, kolor
może po dłuższym użytkowaniu lekko osłab-
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nąć. W przypadku polaryzacji jest to praktycznie niemożliwe.
Jako kierowca korzystam z soczewek
polaryzacyjnych praktycznie przez cały rok.
Wydawać by się mogło, że nasza strefa
geograficzna ku temu nie sprzyja, jednak
w rzeczywistości okazuje się inaczej. Zalety
polaryzacji odczuwa się nie tylko w bardzo
słoneczne dni. Wystarczy jazda „pod słońce”
w deszczowy dzień, by zrozumieć co mam na
myśli. Oczywiście jest to indywidualna kwestia, jednak w przypadku wielu osób dosyć
radykalnie przekłada się na komfort widzenia. To samo dotyczy żeglowania czy jazdy
na nartach. Szczególnie w wysokich partiach
gór silne promieniowanie jest wyjątkowo dokuczliwe.
Dzisiaj oferta soczewek polaryzacyjnych
SZAJNA to konstrukcje jednoogniskowe

Oferta
PRIMA, OPTIPLAST, OPTIPLAST HD, OPTIPLAST HD Sport&Fashion oraz progresywne
VEO (wszystkie konstrukcje). PRIMA 1.50
Polar to soczewka magazynowa (obecnie
dostępna jedynie jako plano). Wszystkie soczewki OPTIPLAST wykonywane są w naszym gdyńskim laboratorium. OPTIPLAST
to konstrukcja sferyczna. Natomiast OPTIPLAST HD jest wewnętrznie asferyczna i powstaje w technologii FreeForm, dzięki czemu
zapewnia bardzo szerokie pole widzenia oraz
wyjątkową ostrość. Szczególnie ciekawą propozycją są soczewki z grupy Sport&Fashion
produkowane z myślą o oprawach o dużych
krzywiznach i wykonywane z tzw. dużych
baz. W materiałach polaryzacyjnych dostępne są wszystkie soczewki progresywne VEO.
Poza standardowym CR-39 (indeks
1.50) nasze soczewki polaryzacyjne wykonywane są w materiale Trivex (1.53) oraz poliwęglan (1.59). Dwa ostatnie tworzywa zapewniają bardzo dużą odporność na pękanie,
są również niezwykle lekkie. Szczegółowa
dostępność produktów została zaprezentowana w tabeli. Dzisiejszy standard produkcji,
szczególnie w przypadku soczewek recepturowych, to uszlachetnienie soczewek minimum utwardzeniem lakierowym. Powłoki
antyrefleksyjne dodatkowo poprawiają komfort widzenia, gdyż eliminują powstające na
soczewce załamania światła.
Niezależnie od konstrukcji, budowa soczewki POLAR w SZAJNA jest zawsze taka
sama. Składa się ona z trzech elementów –

Przekrój soczewki polaryzacyjnej z SZAJNA

soczewki zasadniczej, filtra polaryzacyjnego
oraz warstwy ochronnej (wykonanej z tego
samego materiału co soczewka główna). Na
rynku dostępne są również inne rozwiązania,
jednak nie zawsze tak dobre jak to proponowane przez nas. Decydując się na zakup
soczewek u danego producenta lub dystrybutora warto się upewnić czy aby efekt polaryzacji nie jest uzyskiwany przez naklejenie folii polaryzacyjnej na soczewkę. Rozwiązanie
takie, pomimo iż tanie, nie cechuje się dużą
trwałością.
Podczas montażu soczewek polaryzacyjnych warto pamiętać o kilku prostych zasadach. Nieodłącznie wiążą się one z zaprezentowaną już budową szkieł. Po pierwsze
– obrabiamy wyłącznie soczewkę zasadniczą. Nie dotyczy to oczywiście profilowania
pod kształt, a wszystkich czynności związanych z obróbką krawędzi. Należy ich dokony-

W tradycyjnych okularach przeciwsłonecznych

wać zawsze w soczewce zasadniczej. Faseta
czy rowek nie mogą być wykonane w miejscu gdzie znajduje się filtr polaryzacyjny,
gdyż może (choć nie musi) to prowadzić do
rozwarstwiania się soczewek. Po drugie – soczewka nie może być „wciśnięta” w oprawę.
Jej rozmiar musi zostać dobrze dobrany, gdyż
każdy nacisk powodować będzie zmianę
działania polaryzacji (lub jej zanik). Często
spotykamy się z pytaniem czy soczewki polaryzacyjne można wiercić. Odpowiedź brzmi –
tak. Tutaj zasada obróbki jest zbliżona do tej
znanej z poliwęglanu – dziurki nie mogą być
za ciasne, a śróbki nie mogą zostać dokręcone zbyt mocno. Po obróbce i w trakcie użytkownia soczewek nie powinno się moczyć.
To na czym zazwyczaj skupiają się jednak
najbardziej użytkownicy to dostępne kolory.
Obecnie w SZAJNA są ich cztery, najwięcej
występuje jednak w indeksie 1.50. Wybierać można spośród dwóch odcieni szarego
(jasnego i ciemnego), szaro-zielonego oraz
brązu. Nowością jest kolor jasnoszary. Natężenie jego barwy wynosi 25%, nie jest więc
to soczewka jasna, jednak również nie aż tak
ciemna jak pozostałe, dla których zabarwienie to nie mniej niż 65%.
Wybór koloru jest kwestią gustu. Warto
pamiętać, że wymagania kierowców spełnią
wszystkie cztery, w przypadku żeglarzy najlepszy będzie szary, a dla wędkarzy szary lub
brązowy. Stopień zaciemnienia wszystkich
soczewek nie dopuszcza ich do prowadzenia
pojazdów po zmierzchu oraz w nocy.

W okularach z soczewkami polaryzacyjnymi

Zamawianie i montaż soczewek polaryzacyjnych

Przy zamawianiu soczewek polaryzacyjnych o mocach torycznych niezbędne jest podanie osi cylindra. Bez tego parameteru niemożliwe jest ustawienie
kierunku polaryzacji podczas ich produkcji. Na bokach soczewek polaryzacyjnych znajdują się delikatne nacięcia. Wyznaczają one poziomą oś
soczewki, względem której musi być ona zamontowana w oprawę okularową. W przypadku soczewek produkowanych w technologii FreeForm (HD,
HD Sport&Fashion oraz VEO) montaż ułatwiają dodatkowo oznaczenia tymczasowe (łatwozmywalny nadruk).
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Wykorzystaj ten czas
Polecaj soczewki polaryzacyjne bez względu na porę roku, niech staną się one stałym elementem
Twojej oferty. Zacznij od tego, żeby użytkownicy okularów dowiedzieli się, że mogą mieć okulary
z soczewkami polaryzacyjnymi z mocą. Pomogą Ci przygotowane przez nas materiały – plakat
w formacie A0 oraz ulotki. Dobrym pomysłem jest wybranie grupy opraw i stworzenie „zestawów”
z naszymi soczewkami. Przy stałej cenie zestawu cena okularów uzależniona jest jedynie od rodzaju soczewek, przez co będzie łatwo zrozumiała dla Twojego Klienta.
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REKLAMA

MARKOWE AKCESORIA DO ZAKŁADU OPTYCZNEGO

Druki recept optycznych (50 szt.)

Formularz przyjęcia zlecenia (50 szt.)

Pojemniki na prace (1 szt.)

3.00 PLN

3.80 PLN

18.00 PLN
luty 2013
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