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Pracuj, odpoczywaj, profiluj
nadeszły wakacje. z relacji naszych przedstawicieli handlowych coraz częściej dowiadujemy
się, iż optyk z jednego lub drugiego województwa zamyka zakład lub ogranicza pracę, ponieważ
wyjeżdża na urlop. przestój ten spowodowany jest najczęściej tym, że po prostu nie ma nikogo na
zastępstwo, by wykonywać przyjęte do realizacji okulary. my mamy na to rozwiązanie. a właściwie, nawet dwa.
pierwsze to tradycyjna, i wszystkim chyba dobrze znana usługa montażu. wystarczy wysłać
do nas zamówienie wraz z oprawą, w którą wstawimy soczewki, a gotowe okulary odeślemy z powrotem. prawda, że proste? otóż nie do końca. dzisiaj istnieje dużo sprawniejsze i skuteczniejsze
rozwiązanie. jest to zdalne profilowanie. jak to działa? w formie elektronicznej, a więc dużo
tańszej i szybszej niż chociażby w ramach usług świadczonych przez naszego narodowego operatora pocztowego, wysyłamy zamówienie wraz z kształtem soczewek. potem już tylko czekamy na
przesyłkę z wyciętymi szkłami, które należy wstawić w oprawy.
zdalne profilowanie to dziś jedna z najefektywniejszych i najszybciej rozwijających się usług
w ramach rynku optycznego. obniża koszty, przyspiesza pracę, wprowadza nowe możliwości. automat szlifierski, który dotychczas znajdował się w zakładzie optycznym, jest teraz połączony ze
skanerem opraw po prostu trochę dłuższym kablem. Bez względu na to czy zamówienie przychodzi do gdyni z wrocławia, krosna, czy Sopotu precyzja i jakość jego obróbki jest taka, jak gdyby
wykonywane to było w ramach jednej pracowni.
również czas realizacji jest identyczny jak w przypadku tradycyjnego zamawiania soczewek.
dodatkowo, w przypadku produktów recepturowych, niebagatelną korzyścią staje się automatyczna optymalizacja grubości. od teraz nie trzeba się zastanawiać jakie średnice czy grubości dobrać.
nasz system komputerowy zrobi to lepiej i precyzyjniej, niż nawet najbardziej doświadczony fachowiec. dzięki temu soczewki zyskają estetykę niedostępną dla zamówień telefonicznych.
zdalne profilowanie to korzystne rozwiązanie nie tylko w sytuacjach podbramkowych – gdy
zepsuje się automat szlifierski lub optyk wyjeżdża na urlop. wierzymy, iż z czasem stanie się
ono rozwiązaniem standardowym, naturalnym etapem procesu produkcyjnego dla większości soczewek. jego zalety nie ulegają przecież wątpliwościom i mam nadzieję, że prędzej lub później
przekonacie się państwo o tym sami.
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Soczewki sportowe – nie tylko „duża baza”
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Aktualności i Promocje

PRIMA 1.56 Kolor zamiast 1.50 Kolor
Od sierpnia 2012 r. PRIMA 1.56 Kolor zastąpi w ofercie PRIMA 1.50
Kolor. Poza wyższym indeksem nową soczewkę odróżnia powłoka
antyreﬂeksyjna nanoszona po wewnętrznej stronie.
prima 1.56 kolor (m) wykonywana jest
ze średnioindeksowego materiału nk-55.
Soczewki barwione są w masie na jeden
z dwóch kolorów – brąz lub szary – o natężeniu 85%. dzięki temu zapewniają idealną
ochronę przed silnymi promieniami słonecznymi oraz szkodliwym uVa i uVB.
nowa soczewka uszlachetniona jest
wielowarstwową, hydrofobową powłoką
cypryS ar, która nanoszona jest wyłącznie

na jej wewnętrznej stronie. po stronie zewnętrznej znajduje się utwardzenie lakierowe
typu onyX. dzięki takiemu rozwiązaniu soczewki zachowują wygląd identyczny jak te
spotykane w okularach przeciwsłonecznych.
zewnętrzna warstwa utwardzająca chroni
przed drobnymi zarysowaniami.
zakres mocy oraz dostępne średnice pozostają identyczne jak przy soczewce w indeksie 1.50.

Wyprzedaż PRIMA 1.50 Kolor

Soczewki prima 1.50 kolor pozostają w ofercie do momentu całkowitej wyprzedaży aktualnych stanów magazynowych. równocześnie ich cena zostaje obniżona. dodatkowe informacje znajdują się w ulotce załączonej do
tego numeru info.

Aktualne promocje i oferty specjalne
Tegoroczne wakacje to okres, w którym na Klientów SZAJNA czeka wiele promocji.
praktycznie w każdej grupie asortymentowej dostępne są produkty, których ceny zostały czasowo obniżone. to dobra okazja nie
tylko by zapoznać się z wieloma ciekawymi
soczewkami, lecz również szansa na zaproponowanie użytkownikowi okularów sprawdzonych, lecz tańszych rozwiązań.

każdego miesiąca, w trzecim tygodniu, w Szajna obowiązuje tydzień Super cen. w jego trakcie najlepsze i najpopularniejsze soczewki dostępne są w bardzo zredukowanych
cenach. informację o warunkach promocji przesyłamy zawsze z kilkudniowym wyprzedzeniem drogą elektroniczną.

PRODUKtY DOStĘPNE W PROMOCJI

progresywne VEo (freeform rx)

fotochromowe transitions Vi (rx)

polaryzacyjne polar (rX)

fotochromowo-polaryzacyjne drivewear (rx)

fotochromowe SunSensors hpc 1.60 i 1.67 (rx)

prima 1.50 kolor (m)

pakiety soczewek magazynowych

–

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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Aktualności i Promocje

NOWOŚĆ! Pierwszy raz w Polsce.
Soczewki dwuogniskowe z podwójną wtopką - nie tylko dla pilotów
Od 1 sierpnia 2012 r. w ofercie SZAJNA Laboratorium Optyczne dostępne są pierwsze w Polsce soczewki
dwuogniskowe z podwójnym segmentem do bliży. Rozwiązanie takie kierowane jest przede wszystkim do osób,
które potrzebują ostrego widzenia do bliży spoglądając zarówno w dół, jak i w górę.
dotychczas zdarzało się, że osobie, która potrzebowała „bliży”
podczas patrzenia w górę montowano soczewki dwuogniskowe „do
góry nogami”. od teraz dostępne jest lepsze i praktyczniejsze rozwiązanie. Soczewki dwuogniskowe optiplaSt 1.50 dft-28 (double
ft-28) to nasza propozycja dla osób, które ze względu na charakter
wykonywanej pracy potrzebują dodatku do bliży podczas patrzenia
w dół (tradycyjnie) jak i w górę soczewki. tak jak w standardowych
produktach bifokalnych środek szkła umożliwia patrzenie do dali.
Soczewka ma konstrukcję symetryczną, nie posiada decentracji, a segmenty do bliży ustawione są w równej odległości od środka
optycznego. pola do bliży oddalone są od siebie o 14 mm, a przestrzeń
między nimi umożliwia wygodne patrzenie do dali.
optiplaSt 1.50 dft-28 polecane są w szczególności osobom,
które ze względu na rodzaj wykonywanej pracy obszar do bliży mają
umieszczony zarówno pod jak i nad głową. przykładowych profesji,

w których mamy do czynienia z taką sytuacją jest wiele. klasycznym
i chyba najczęściej wymienianym zawodem jest w tym przypadku
pilot samolotu lub operator łodzi podwodnej. lista zastosowań
jest jednak z pewnością dużo dłuższa.
zalety
konstrukcji
double ft docenią
wszyscy instalatorzy
(elektrycy, hydraulicy), osoby pracujące
przy dużych panelach
sterujących, bibliotekarze, czy mechanicy.
OPTIPLAST 1.50 Bifo DFT-28 oraz inne soczewki bifokalne prezentowane są
w nowej ulotce nt. soczewek dwuogniskowych.
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Aktualności i Promocje

mgr Michał Szajna

Nowa wersja programu SZAJNA Nawigator
Od 1 czerwca 2012 r. dostępna jest nowa wersja bezpłatnego programu SZAJNA Nawigator. Istotnym zmianom
uległ wygląd okna do zamawiania soczewek, dodaliśmy również kilka funkcji ułatwiających pracę.
największym modyfikacjom poddany został wygląd okna do tworzenia zamówienia.
Biorąc pod uwagę państwa sugestie oraz
nasze odczucia postanowiliśmy zmienić kolejność uzupełniania pól oraz równocześnie
uprościć ich układ. dzięki temu program zyskał na czytelności i stał się jeszcze prostszy
w obsłudze. nastąpił również wyraźny podział okna do zamawiania na dwie części. ci
z państwa, którzy nie korzystają ze zdalnego
profilowania ani optymalizacji grubości używają teraz tylko jego lewej części.
aby przyspieszyć wprowadzanie kilku
zamówień pod rząd dodaliśmy nowy przycisk „zapiSz – Stwórz nowE”. dodaje on
stworzone zamówienia do koszyka („noweoczekujące”) oraz umożliwia stworzenie kolejnego, bez konieczności ponownego otwierania okna „nowe zamówienie”. funkcję tą
docenią w szczególności osoby, które pod
rząd wprowadzają kilka lub kilkanaście zamówień – od teraz jest to dużo szybsze.
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istotnym zmianom nie uległ natomiast
moduł do zdalnego profilowania. jedyna
różnica jest taka, że teraz najpierw należy
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zeskanować oprawę, a następnie uzupełnić
informacje odnośnie centracji, oprawy oraz
rodzaju fasety.

Aktualności i Promocje

Często zadawane pytania
Czy SZAJNA Nawigator umożliwia zamawianie soczewek pozazakresowych lub ze zmienioną bazą?

w przypadku zamawiania soczewek pozazakresowych lub niestandardowych, np. takich z nietypową wartością cylindra lub zmienioną bazą
(nie dotyczy Sport&fashion), konieczny jest telefoniczny kontakt z działem Sprzedaży Szajna. możliwości wyprodukowania produktów pozazakresowych są każdorazowo konsultowane z laboratorium produkcji i dopiero po tym następuje decyzja o przyjęciu ich do realizacji.

Czy mogę zamówić soczewki eliptyczne?

Szajna nawigator nie umożliwia bezpośredniego podania średnicy w formacie elipsy. jest ona natomiast dobierana automatycznie w przypadku
zamawiania soczewek recepturowych z optymalizacją grubości lub ze zdalnym profilowaniem. jeśli zatem chcemy zamówić soczewki z tego
typu pocienieniem musimy wprowadzić do programu kształt soczewki (za pomocą funkcji tabletu lub ze skanera). na jego podstawie zostanie
dobrana najlepsza możliwa średnica soczewki, w większości przypadków eliptyczna.

Jak zamawiać soczewki dwuogniskowe ze zdalnym profilowaniem?

Sposób zamawiania wszystkich soczewek ze zdalnym profilowaniem jest identyczny. w przypadku szkieł dwuogniskowych często pojawiają się
jednak pytania dotyczące sposobu ich centracji. podstawą dla tej czynności jest podanie pd oraz wysokości montażu na jakiej ma się znaleźć
środek optyczny soczewki. jeśli przy dobieraniu szkieł dwuogniskowych posługiwaliśmy się położeniem górnej krawędzi segmentu do bliży, to w
określeniu położenia środka optycznego pomogą nam szablony soczewek, na których pokazane jest, że odległość między środkiem optycznym
a wtopką do bliży wynosi (w zależności od soczewki) od 4 do 6 mm.

Przykład 1: dla soczewek optiplaSt 1.50 ft-28 wyznaczona górna krawędź pola widzenia do bliży umieszczona jest w odległości 10 mm
od dolnej krawędzi szkła. aby soczewki zostały oszlifowane w taki sposób w polu y należy wpisać 15 (10+5).
Przykład 2: jak duży będzie segment do bliży przy podanej wysokości montażu? jeśli określimy położenie środka optycznego na wysokości
18 mm to rozmiar wtopki do bliży wyniesie 13 mm (18-5).

Nie posiadasz jeszcze Nawigatora? Zgłoś się do Działu Marketingu SZAJNA i zamawiaj soczewki taniej o 2%.
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Oferta

mgr inż. Agnieszka Neumann, Kierownik Działu Marketingu

Dedykowane kolory barwień
Podstawową funkcją okularów z soczewkami barwionymi jest ograniczenie ilości światła docierającego do oczu.
Zdarza się bowiem często, że do oka dociera go zbyt wiele niż jest to niezbędne do komfortowego widzenia.
ludzki narząd wzroku wystawiany jest na
światło znacznie silniejsze niż jest to wskazane, co przejawia się uczuciem „oślepienia”.
drugim, ważnym powodem do noszenia
soczewek barwionych jest ochrona wzroku
przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym, które może być przyczyną wielu
dolegliwości i chorób oczu.
w słoneczne dni powinno wybierać się
okulary z soczewkami ciemnymi - w kolorach brązowych, szarych, grafitowych, czy
zielonych. przy małym natężeniu światła,
o zmierzchu, dużym zachmurzeniu, czy przy
sztucznym oświetleniu przydadzą się soczewki w kolorach żółtym, różowym, pomarańczowym, jasnozielonym.
okulary z soczewkami barwionymi nie
powinny być tylko modnym dodatkiem, lecz
przede wszystkim mają ograniczać ilość
światła docierającego do oczu, aby patrzyło
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się przez nie wygodnie, a ostrość widzenia
była odpowiednia. wybrany kolor soczewki nie może być przypadkowy, dobrany do
ubrania lub makijażu. dostosowany musi
być on do warunków oświetleniowych w jakich przebywamy oraz do rodzaju czynności
jakie chcemy wykonywać. konkretne kolory
polecane są dla różnych osób wykonujących
różne funkcje.
KIEROWCY
dla kierowców oprócz intensywności zabarwienia, sam kolor stanowi istotną kwestię.
Soczewki o zabarwieniu niebieskim i żółtym
na przykład fałszują kolory (sygnalizacja
świetlna) i tym samym nie poleca się ich do
jazdy samochodem. w takim przypadku najlepiej sprawdzają się okulary o zabarwieniu
szarym, brązowym lub zielonym. kierowcom
polecane są również soczewki barwione gra-

l ip ie c 2 0 1 2

dalnie, posiadające w górnej części intensywniejsze zabarwienie niż w dolnej, gdzie
są prawie bezbarwne. tak zabarwione soczewki zarówno zmniejszają dopływ światła,
jak i pozwalają poprawnie odczytywać np.
wskazania prędkościomierza.

Absorpcja (pochłanianie)
część światła, które pada na powierzchnię zostaje wchłonięte. zjawisko to polega na przemianie energii promienistej
w inną formę energii np. cieplną. filtry
barwne pochłaniają światło w określonym zakresie jego długości i przepuszczają tylko zgodne z jego kolorem

Oferta
PRZYKŁADOWE WZORY BARWIEŃ JEDNOKOLOROWYCH
B10

S10

Z10

N10

F10

B25

S25

Z25

N25

F25

B50

S50

Z50

N50

F50

B75

S75

Z75

P10

Y10

B90

S90

Z90

P50

Y25

CZERWIEŃ C50

AMERICAN GREY 60%

POLAR ICE 10%

R10

R25

pewnym ograniczeniem w przypadku praktycznie wszystkich
materiałów organicznych (poza cr-39) jest możliwość ich barwienia. Bardzo duża gęstość soczewek wysokoindeksowych
przekłada się na gorszą reakcję na barwnik chemiczny odpowiedzialny za kolor. maksymalne natężenia barw przedstawia
tabela po prawej stronie. wszystkie soczewki okularowe, które
posiadają inny stopień absorpcji niż 0% muszą być sklasyfikowane wg. kategorii użytych filtrów. do każdej pary soczewek
wyprodukowanych w Szajna dołączana jest instrukcja określająca kategorie filtrów oraz ich zastosowanie.

INDEKS / MAtERIAŁ

MAX. % ZABARWIENIA

1.50

cr-39

90%

1.53

trivex

90%

1.56

nd-1.56

90%

1.59

poliwęglan

nie barwi się

1.60

mr-8

30%

1.67

mr-7

30%

1.74

polimer wys.

nie barwi się
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AKTYWNOŚĆ SPORTOWA
Barwa soczewki jest również niezwykle
ważna przy wyborze okularów dla sportowców. od niej zależy dla jakiego sportu okulary będą się najlepiej nadawały.
dla sportów wodnych np. żeglarstwa najlepiej nadaje się kolor szary, który zapewnia
neutralny odbiór światła. natomiast wędkarze potrzebują już większego kontrastu, który
pomógłby zauważyć rybę w wodzie czy ruch
spławika. i tak, szare soczewki pomogą zobaczyć ciemną rybę, bursztynowe uwypuklą
piaszczyste dno w płytkiej wodzie, natomiast
brązowe, wydobędą szczegóły z zarośniętego
dna rzeki czy jeziora.
typowe kolory polecane w sportach zimowych to żółty, bursztynowy, różowy i jasnoszary. Są to kolory blokujące światło
niebieskie. natomiast w przypadku alpinizmu, narciarstwa lodowego, gdzie mamy do
czynienia z dużymi blaskami sprawdzają się
soczewki w kolorach ciemniejszych np. brązowym.
potrzeby osób jeżdżących na rowerze i na
rolkach podobne są do tych, które mają narciarze. refleksy powinny być zredukowane,
ale woda czy olej na powierzchni jezdni muszą dać się zauważyć.
w przypadku osób uprawiających biegi
kolor powinien być tak dobrany, aby użytkownik okularów mógł szybko i bez problemu
dokonać oceny różnych sytuacji i na przykład
ominąć przeszkodę. dlatego dla osób uprawiających tą dyscyplinę najlepszymi kolora-

mi będą neutralny szary, który poprawia percepcję oraz brązowy, poprawiający kontrast.
w czasie wspinaczek górskich, w pełnym
słońcu soczewki powinny być ciemne, natomiast w czasie opadów śniegu bursztynowe
lub brązowe, co daje dobry kontrast przy białym tle i słońcu przenikającym przez chmury.
podczas gry w tenisa czy golfa kolor
soczewki powinien wzmacniać kontrast pomiędzy piłeczką a niebem, trawą lub powierzchnią boiska. kolor zależeć będzie też
od pogody. w jasny słoneczny dzień najlepsze będą szare lub brązowe, natomiast w pochmurny lub mglisty żółte lub bursztynowe.

SOCZEWKA

KOLOR BARWIENIA

kierowcy
Strzelectwo
Żeglarstwo
wędkarstwo
Sporty zimowe
alpinizm / narciarstwo lodowe
jazda na rowerze
Biegi / jogging
wspinaczka wysokogórska
tenis, golf
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Sporty strzeleckie natomiast wymagają
bardzo dużego kontrastu. polowania odbywają się zazwyczaj wczesnym rankiem albo
w warunkach ograniczonej widoczności, jesienią, zimą. w takich warunkach najbardziej przydadzą się soczewki żółte, które
rozjaśniają otoczenie i zapewniają kontrast.
kolor ten daje doskonałą percepcję i kontrast
w słabym świetle oraz o zmierzchu, przy zachmurzonym niebie oraz w deszczu.
aby zagwarantować użytkownikom okularów najwyższej jakości widzenie wszystkie
soczewki okularowe, które posiadają inny
stopień absorpcji niż 0% sklasyfikowano według kategorii użytych filtrów (zgodnie z normami europejskimi). dlatego przy wyborze
właściwego zabarwienia trzeba kierować się
unormowanymi stopniami ochrony przed
światłem. Stopnie te zależne są od absorpcji
światła.
Soczewki o kategorii filtru 0 (absorpcja
światła od 0 do 19%) i 1 (absorpcja światła od 20 do 56%) posiadają niewielkie zabarwienie. zmniejszają one dopływ światła
w normalnych warunkach, jednak nie są to
soczewki przeciwsłoneczne. do okularów
przeciwsłonecznych potrzebujemy soczewek o kategorii filtru 2 (absorpcja światła
od 57 do 82%). Są one wystarczające również do uprawiania sportów w słoneczne dni
w naszych szerokościach geograficznych.
jednak w górach, czy nad morzem przydają się soczewki o kategorii filtru 3 (absorpcja
światła od 82 do 92%). istnieją również soczewki o kategorii filtru 4 (absorpcja światła
od 92 do 97%). nadają się one do użycia
jedynie w ekstremalnych sytuacjach np.: we
wspinaczce alpinistycznej, lodowcowej,
do użytku codziennego są za ciemne. wykluczone jest również używanie ich do jazdy
samochodem.
idealna intensywność zabarwienia zależy
od rodzaju zastosowania okularów z soczewkami barwionymi. każdy użytkownik soczewek przeciwsłonecznych powinien być poinformowany o sposobie użytkowania takich
okularów oraz o zastosowaniu filtru podczas
prowadzenia pojazdów. zalecane jest wydanie klientowi instrukcji określającej kategorie
filtru. (załączona jest ona do każdej pary soczewek posiadających kategorię filtru powyżej 0.) Świadczy to o profesjonalizmie, trosce
o klienta, jakości produktu oraz gwarantuje
stosowanie przyjętych norm oraz deklarowanie zgodności soczewek z tymi normami.

Oferta
PRZYKŁADOWE WZORY BARWIEŃ DWUKOLOROWYCH
F10/R10

Z10/R10

S10/R10

B10/R10

N10/R10

F10/Y10

Z10/Y10

S10/Y10

B10/Y10

N10/Y10

B50/0

S50/0

AG50/0

N25/0

F25/0

B75/0

S75/0

Z25/0

P50/0

R25/0

Do artykułu zostały wykorzystane informacje zawarte w branżowym piśmie OPTYKA.

PRZYKŁADOWE WZORY BARWIEŃ GRADALNYCH

poza możliwością barwienia na dowolny kolor Szajna laboratorium optyczne oferuje gotowe, już zabarwione, magazynowe soczewki
organiczne. PRIMA 1.56 Kolor (nowość, z wewnętrznym ar) oraz PRIMA 1.50 Polar (wyłącznie plano, bez powłok) dostępne są w kolorach brąz i szary oraz brąz i szaro-zielony. prima 1.56 kolor, za przystępną cenę oferuje spory zakres moc (od -4.00 do +4.00, cyl do
2.00) i 24h czas realizacji. alternatywą dla barwienia soczewek recepturowych jest również PRIMA 1.50 z barwieniem – magazynowa,
którą można zabarwić na dowolny kolor (a następnie uszlachetnić), zupełnie tak jak produkt recepturowy.

lipiec 2012

i n fo / ma ga z y n i n form a cy j n y

11

Oferta

mgr Michał Szajna

Optymalizacja grubości soczewek okularowych
Temat optymalizacji grubości soczewek recepturowych jest powodem licznych zapytań. W tym numerze INFO
wyjaśniamy najważniejsze aspekty związane z estetyką szkieł.
Dobrze dobrana oprawa

rodzaj oprawki, który wybierze użytkownik soczewek lub który zostanie
mu przez optyka dobrany powinien być
punktem wyjścia przy temacie optymalizacji grubości soczewek. oprawa potrafi tworzyć, ale też ograniczać, możliwości uzyskania estetycznych soczewek.
dlaczego? po pierwsze ze względu na
swój kształt i rozmiar. po drugie, ze względu na ustawienie względem oczu. im bardziej środek optyczny soczewki będzie
bliżej środka geometrycznego szablonu,
tym możliwe będzie wstawienie mniejszych średnic. po trzecie, ze względu na
materiał z jakiego wykonana jest oprawa.
plastikowe zawsze lepiej maskują grubość szkieł niż metalowe czy półotwarte.
z tych powodów pierwszym krokiem przy
optymalizacji grubości soczewek, powinno
być dobranie użytkownikowi okularów właściwej oprawy.

12
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Optymalnie dobrana średnica

podstawową i nadrzędną zasadą uzyskania estetycznie wyglądających soczewek
jest zawsze dobór odpowiedniej średnicy.
dotyczy to zarówno przypadków, gdy będzie
ona okrągła jak i eliptyczna. oczywiście zasada ta ma większe znaczenie w przypadku
soczewek dodatnich. rozmiar soczewki ma
również bardziej znaczące przełożenie na estetykę, niż indeks z jakiego jest wykonana.
dopiero połączenie (o ile jest to możliwe)
tych dwóch parametrów jest w stanie zagwarantować najlepszy efekt wizualny dla danej
korekcji. w doborze średnicy idealnie pomagają ditesty oraz szablony soczewek. dzięki
nim, w szybki i prosty sposób, można wyznaczyć optymalną średnicę soczewki.
produkcja recepturowa daje optykowi
przewagę idealnego dobrania rozmiaru soczewek. warto jednak pamiętać, iż również
w podstawowej ofercie magazynowej dostępnych jest wiele produktów w tzw. małych

l ip ie c 2 0 1 2

średnicach (55 czy 60 mm). dodatkową
korzyścią z wyboru tego typu produktów jest
redukcja zużycia automatu szlifierskiego, ponieważ ilość materiału do „ścięcia” pozostaje
niewielka.

Grubości soczewek mineralnych
i organicznych

na początek należy stwierdzić, iż soczewki mineralne (przy takich samych mocach) będą praktycznie zawsze cieńsze niż
soczewki organiczne. dlaczego się tak dzieje? odpowiedzi na to pytanie należy szukać w materiałach z jakich wykonywane są
soczewki. Szkło optyczne, przy dowolnym
współczynniku załamania światła, charakteryzuje się dużo wyższą gęstością niż materiały organiczne. jest zatem dużo twardsze.
dzięki temu, można mu zadawać mniejsze
wyjściowe grubości w środku optycznym lub
na krawędziach, bez ryzyka obniżenia jego
trwałości.

Oferta
Przykład 1. Skutek pogrubiania soczewek recepturowych.

NAZWA HANDLOWA

SPH

CYL

OŚ

ŚREDNICA

optiplaSt 1.50

2.50

1.50

60

64

w prezentowanej sytuacji dokonano pogrubienia soczewki do 1.8 mm po oszlifowaniu (wyniki pogrubienia oznaczono czerwoną czcionką). niebieską czcionką zaznaczono grubości standardowe. w miejscu, gdzie soczewka
wcześniej miała 0.8 mm grubości wzrosła ona do 1.8.
analogicznie (+ 1.0 mm) wzrosła grubość całego szkła.
moc w przekroju głównym wynosząca +4.00 dpt (2.50/1.50)
nie kwalifikowała tych soczewek do tak znaczącego pogrubienia. Słuszniejszym byłoby zadanie grubości na krawędzi co
najwyżej 1.4 mm (w najcieńszym miejscu) lub też niewielka
korekcja średnicy (np. 67 mm zamiast 64 mm). w omawianym przypadku najcieńszy punkt soczewki wyszedł w dosyć problematycznym miejscu. Bez dokładnego obejrzenia
oprawy trudno stwierdzić, czy jakiekolwiek pogrubianie tego
szkła jest wskazane (róg soczewki być może był już schowany w górnej części oprawy).
Nieoszlifowana soczewka tego typu powinna mieć minimalną grubość brzegową (ET) rzędu 0.7 mm. Konieczność
niewielkiego zwiększenia średnicy, dyktowana uwzględnieniem pierścienia (obwódki) na soczewce, który nie zostanie
pokryty powłoką AR sprawia, iż w najcieńszym miejscu grubość szkła po oszlifowaniu wynosi 0.8 mm.
Przykład 2. Wpływ osi cylindra na grubość soczewek.

NAZWA HANDLOWA

SPH

CYL

OŚ

ŚREDNICA

optiplaSt 1.50

2.50

1.50

180

64

dla identycznych mocy i parametrów centracji jak w przykładzie 1, lecz innej osi (180°), grubości po oszlifowaniu prezentować będą się skrajnie odmiennie, co można zobaczyć
na rysunku po lewej stronie.
na niebiesko pokazano grubości dla standardowej wysokości
krawędzi, na czerwono przy jej pogrubieniu (w najcieńszym
miejscu) do 1.8 mm.
przykład ten pokazuje, jak różnić mogą się grubości soczewek w zależności od zmiany tylko jednego parametru. nawet
pomimo pogrubienia krawędzi do 1.8 mm (co nie jest wymagane) soczewki są znacząco cieńsze, niż te, w których zadano oś cylindra 60°. nie można zatem porównywać grubości (również między różnymi producentami) jeśli parametry
szkieł nie są identyczne. podany przykład pokazuje, iż nawet
produkty do siebie zbliżone, wręcz o identycznych mocach
(przykład 1 i 2), mogą posiadać zupełnie inną estetykę.
wszystkie zaprezentowane grubości pokazywane są w przedziale co 15° oraz
zaokrąglone do pełnych dziesiętnych części milimetra.

lipiec 2012
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Pogrubianie soczewek recepturowych

wiele pytań i wątpliwości budzi zagadnienie pogrubiania soczewek. zabieg taki
stosuje się (lub powinno stosować się) wyłącznie wtedy, gdy istnieje ryzyko, że brzegowa grubość soczewek po oszlifowaniu będzie zbyt mała, by było możliwe bezpieczne
i trwałe wstawienie ich w oprawy. oczywiście chodzi tutaj wyłącznie o oprawki bezramkowe (patent) lub półotwarte (na żyłkę).
problemem nie jest nigdy sam fakt pogrubienia soczewek, lecz skutek takiego zabiegu.
każda zmiana grubości ma zawsze charakter
proporcjonalny tj. następuje na całym obszarze szkła. jeśli soczewka +4.00 w średnicy
65 mm ma standardową grubość krawędzi
(Et) 0,7 mm i 4,9 mm w środku optycznym
(ct) to zmiana grubości o dodatkowy 1 mm
skutkować będzie nie tylko zmianą na krawędzi do 1,7 mm, lecz również w środku
optycznym do 5,9 mm. w rezultacie otrzymamy soczewki, które wyglądem bardziej
przypominać będą te o mocach +5.00, niż
ich nominalne +4.00.
więcej komplikacji przysparza sytuacja,
w której pogrubieniu ulec mają soczewki sfero-cylindryczne. w zależności od ich mocy
różnica między grubością krawędzi w najcieńszym i najgrubszym miejscu z łatwością
przekracza zazwyczaj 1 mm. jeśli więc soczewka w najcieńszym miejscu ma wyjściową grubość 1 mm, a w najgrubszym np.

14

2.1 mm to pogrubienie jej o 0.8 mm skutkować będzie wzrostem wysokości krawędzi do
odpowiednio 1.8 mm oraz 2.9 mm. tym samym estetyka soczewek znacząco spadnie.
jak więc pogrubiać soczewki by nie
traciły one tak znacząco na estetyce?
po pierwsze, pogrubienie ma sens wtedy, gdy moc soczewki w przekroju głównym
(sph+cyl) nie przekracza 2.00-2.50 dpt
(dla standardowego indeksu 1.50 i średnicy
65 mm). przy większych mocach lub większej
średnicy pogrubienie prowadzi jedynie do pogorszenia warunków estetycznych, gdyż soczewki przed zmianą grubości zazwyczaj posiadać będą parametry niezbędne by dokonać
bezpiecznego montażu w oprawę na żyłkę.
po drugie, świadome pogrubienie to takie,
które odbywa się pod konkretny kształt oprawy
i parametry centracji (rozstaw źrenic, położenie środka optycznego). dopiero dysponując
taką wiedzą można precyzyjnie określić jaka
będzie grubość soczewki po jej oszlifowaniu.
z tego względu rekomendujemy odbiorcom naszych soczewek by zamawiali produkty recepturowe (rx) podając
równocześnie
kształt
oprawy.
w najlepszej sytuacji są optycy korzystający z programu Szajna nawigator i usługi
zdalnego profilowania. mają oni gwarancję,
iż zamawianie przez nich produkty są zawsze optymalizowane pod wskazany kształt
i rodzaj oprawy oraz parametry centracji

– zarówno jeśli chodzi o dobór średnicy,
jak i bezpiecznych grubości brzegowych.
zachęcamy wszystkich, by podczas zamawiania soczewek (czy to telefonicznie czy
to przez Szajna nawigator) podawali kształt
oprawy, na podstawie którego można określić
czy pogrubienie ma sens czy nie. usługa taka
jest bezpłatna.

Grubość soczewki a kształt szablonu

oczywiście zupełnie odmienne wyniki uzyskano by dla innego kształtu oprawy (przy tych
samych mocach). dochodzimy tym samym do
zagadnienia, o którym mowa była już powyżej.
Sam kształt i rozmiar szablonu ma niezwykle
istotny wpływ na grubość soczewek. pozornie
niewielkie różnice w wymiarze, czy chociażby
stopień zaokrąglenie narożników szablonu,
mają duże przełożenie na ostateczną estetykę
okularów.
znając dokładny kształt i wymiar szablonu,
parametry centracji oraz rodzaj oprawy nasze
laboratorium jest w stanie dokonać optymalizacji grubości, której rezultatem zawsze będzie
otrzymanie soczewek estetyczniejszych niż
standardowe. usługa taka jest bezpłatna.
przy zamówieniach telefonicznych posłużyć można się jednym z 12-stu standardowych kształtów (a-l). korzystając z Szajna
nawigator mamy możliwość zeskanowania lub
odrysowania dowolnego kształtu. identycznie,
gdy używamy papierowych formularzy.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L
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Skaner opraw okularowych VISSLO ST-88
do Usługi Zdalnego Profilowania

Oferta
Decentracja

dosyć prostym i skutecznym zabiegiem
mogącym poprawić estetykę szkieł (poprzez
możliwość zamówienia mniejszej średnicy)
jest decentracja. niektóre soczewki Szajna
posiadają ją w standardzie (dwuogniskowe,
progresywne), dla innych istnieje możliwość
jej samodzielnego zdefiniowania. warto pamiętać, iż każdy 1 mm decentracji pozwala
na zmniejszenie średnicy soczewki o 2 mm.
w przypadku przesunięcia środka optycznego
w kierunku nosa o 2.5 mm zyskujemy aż 5
mm na średnicy. decentracji nie można stosować dla soczewek asferycznych.

Przykład 3. Redukcja grubości soczewek przy zastosowaniu kształtu eliptycznego.
NAZWA HANDLOWA

MONtAż

SPH

CYL

OŚ

DODAtEK

ŚREDNICA

VEo comfort 1.50 classic

19

2.00

2.00

180

2.00

65

Soczewki w kształcie elipsy

Średnica eliptyczna umożliwia wycienienie soczewek w ich osi pionowej, a zatem
tam, gdzie wysokość elipsy jest mniejsza niż
jej szerokość (np. e65/55). w kształcie elipsy
wykonać można każde soczewki recepturowe,
jednak efekt pocienienia widoczny będzie wyłącznie dla sferocylindrycznych w zapisie: sfera
(+), cylinder (-), oś 90° (+/- 30°). wycienienie
osi pionowej może zapewnić redukcję grubości
nawet do 30%.
Standardowe elipsy to takie, gdzie różnica między szerokością, a wysokością wynosi
10 mm. nic nie stoi jednak na przeszkodzie
by zamawiać soczewki bazując na innych
parametrach. dobierać można je ręcznie.
najłatwiej jednak jeśli dysponujemy komputerem z zainstalowanym programem Szajna
nawigator oraz podłączonym do niego skanerem opraw. wybierając opcję optymalizacji
grubości, wprowadzając kształt do programu
oraz podając wszystkie wymagane parametry
możemy być pewni, iż soczewki wykonane zostaną właśnie na podstawie tych danych. założeniem jest by soczewki były jak najmniejsze,
stąd też nawet przy soczewkach sferycznych
nasz program obliczeniowy może dobrać średnicę eliptyczną.
zamawianie soczewek w kształcie elipsy
nie niesie ze sobą żadnych dodatkowych kosztów. w doborze prawidłowego rozmiaru pomogą z pewnością nasze ditesty. zachęcamy
również do samodzielnego ustalania rozmiarów szkieł, również tych niestandardowych.
w tym celu najpierw należy określić minimalną
szerokość szablonu, a potem jego wysokość.
różnica między tymi parametrami może przekraczać standardowe 10 mm. każdy 1 mm
redukcji wysokości soczewki przełoży się na
zmniejszenie jej grubości w środku optycznym.
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tradycyjna, okrągła soczewka o średnicy 65 mm będzie miała grubość w środku
optycznym ct=6.3 mm, natomiast w najcieńszym miejscu na krawędzi 0.7 mm.

dla identycznych parametrów, elipsa e65/55 będzie miała ct=4.8 mm. redukcja
grubości sięgnie prawie 25%. wysokość krawędzi w najcieńszym miejscu wyniesie
0.5 mm. redukcja grubości brzegowej wyniesie zaś średnio 1.4 mm.
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Oferta
mgr inż. Agnieszka Neumann, Kierownik Działu Marketingu

Jak korzystać z ditestów SZAJNA
Ditesty pomocne są w szybkim i precyzyjnym określeniu minimalnej średnicy soczewki, wymaganej dla danej
oprawy okularowej. SZAJNA Laboratorium Optyczne przygotowało dla swoich Klientów ditesty z szablonami
soczewek progresywnych VEO (One, Comfort, Expert oraz Sport&Fashion) oraz OPTIPLAST Biznes HD.

Zasady korzystania z ditestów przy zamawianiu soczewek progresywnych VEO
1. Pisakiem na soczewce „demo” w oprawie okularowej należy wyznaczyć położenie środków źrenic.

2. Oprawę z zaznaczonymi środkami źrenic należy przyłożyć
do umieszczonej na diteście pionowej podziałki.

w przypadku zamawiania soczewek progresywnych należy określić rozstaw źrenic do dali, dlatego przy jego zaznaczaniu pacjent
musi patrzeć w dal (nie w twarz osoby robiącej pomiary, ale za
nią). Samego pomiaru pd należy dokonywać przy użyciu precyzyjnego urządzenia (wideocentrator, pupilometr).

należy zrobić to taki sposób, aby środek mostka przechodził przez
linię z cyfrą 0. na podziałce odczytujemy pd (rozstaw źrenic) osobno
dla oka prawego i lewego. określenie w milimetrach odległości źrenic
jest konieczne do prawidłowego zamówienia oraz montażu soczewek
w okulary.

1

2

3. Ustawić ditest tak, aby wyznaczona wartość PD pokryła
się z krzyżem centracji.

3

wyznaczony środek źrenic ustawiamy centralnie na krzyżu szablonu
i porównując wielkość soczewki „demo” z wymiarami na szablonie
odczytujemy odpowiedni wymiar soczewki – okrągły lub eliptyczny.
dopuszcza się montaż soczewek progresywnych minimalnie poniżej
środka źrenicy, dlatego przy odczytywaniu średnicy z szablonu trzeba
to mieć na uwadze. z ditesu odczytać można również wersję montażową VEo (zgodną z położeniem źrenicy pacjenta lub krótszą).
Wyniki dla oka prawego: PD = 34 mm, wysokość montażu = 19 mm,
optymalna średnica 62 mm (60 mm + 2 mm zapasu).

Ditesty zamawiać można w Dziale Marketingu oraz u Regionalnych Specjalistów ds. Sprzedaży SZAJNA.

lipiec 2012
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mgr Michał Szajna

Soczewki sportowe – nie tylko „duża baza”
Temat okularów sportowych wraca jak bumerang każdego roku. Przede wszystkim wtedy, gdy Polacy wyciągają
z piwnic i garaży rowery, rolki, czy po prostu odkurzają buty do biegania. Dużo pisze się wtedy o modzie okularowej, jednak dla nas najważniejsze jest to co wpływa na jakość widzenia, a zatem soczewki.
okulary sportowe to nie tylko specjalne
oprawy, wykonywane z coraz to nowocześniejszych materiałów i o bardziej wymyślnych kształtach. Bez soczewek są one wyłącznie przedmiotem poprawiającym image
lub dobre samopoczucie, jednak na pewno
nie komfort widzenia.
przyjęło się mówić, że soczewka sportowa to taka o dużej bazie (krzywiźnie czołowej). oczywiście jest to prawda, bo przecież do dużej i wygiętej oprawy nie można
zamontować standardowego, relatywnie
„płaskiego” szkła. Sama baza jednak to tylko
jeden z parametrów definiujących soczewki
sportowe.
wykonanie zwykłych soczewek jednoogniskowych w bazie 6 czy 8, w średnicy 75 mm
z decentracją nie stanowi żadnego problemu.
dopiero zamontowanie ich w oprawę i próba
ich użytkowania pokazuje, że jest to rozwiązanie, mówiąc delikatnie, ułomne.
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Standardowe
soczewki

Soczewki
Sport&Fashion

Standardowe soczewki projektowane
i produkowane są w ten sposób, aby umieszczać je równolegle w stosunku do twarzy
i oka. im większy kąt pod jakim ustawione są
szkła tym gorsze widzenie. dlaczego?
powierzchnia na której znajduje się środek optyczny powinna być ustawiona do oka
jak najbardziej równolegle i zgodnie z kształtem rogówki (stąd też kulisty kształt szkieł).

oś widzenia powinna być przy tym naturalna
(bez „skręcania” na boki) i niczym niezakłócona. jej załamywanie powodowane jest
ustawianiem soczewki pod kątem, co skutkuje większym niż naturalny wysiłkiem oka,
które „czuje”, że szkło zmienia jego naturalną
oś widzenia. powoduje to zmęczenie, następujące zazwyczaj po dosyć krótkim czasie
(najczęściej około godziny).

l ip ie c 2 0 1 2
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Co to jest baza soczewki?

Baza to inaczej czołowa krzywizna soczewki okularowej. moc szkła, w dużym uproszczeniu, jest różnicą między jej krzywizną frontową,
a wewnętrzną. im zatem większe (dla soczewek dodatnich) mają być moce, tym większa musi zostać zastosowana krzywizna czołowa.
robienie soczewek z mniejszych baz (bardziej płaskich) niż wynika to z zasad fizyki obniża jakość optyczną oraz pogarsza komfort widzenia.
z kolei zastosowanie krzywizny większej niż wymagana prowadzi do uzyskania soczewek bardziej wypukłych, jednak zazwyczaj również
grubszych. każdorazowa decyzja o zmianie bazy powinna być dobrze przemyślana i podejmowana wyłącznie w wyraźnej konieczności.

lipiec 2012
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aby uniknąć tego typu dolegliwości należy w konstrukcji soczewki uwzględnić dodatkowe parametry związane z jej ustawieniem względem oka. kąt wygięcia oprawy
oraz rozstaw i wysokość położenia źrenic to
w tym przypadku absolutne minimum. warto
uwzględniać jeszcze kąt pantoskopowy oraz
odległość soczewki od oka, szczególnie jeśli są one nietypowe. technologia freeform
stosowana (i wprowadzona do polski) przez
Szajna laboratorium optyczne umożliwia
wykonywanie właśnie tego typu produktów.
Soczewki hd Sport&fashion, jednoogniskowe optiplaSt oraz progresywne VEo,
wykonywane są po to, by zapewnić wysoki
komfort widzenia w oprawach o dużych kątach wygięcia.
podstawą do tego jest wspomniana już
technologia freeform. kilka lat temu pisaliśmy, iż w niedalekiej perspektywie jej zalety
będą wykorzystywane nie tylko do produkcji
zaawansowanych soczewek progresywnych,
lecz z czasem znajdą zastosowanie również
w wykonywaniu innych produktów. dzisiaj
możemy to obserwować chociażby na przykładzie soczewek hd Sport&fashion.
ostrość widzenia, szeroka perspektywa, brak odczuwalnych aberracji bocznych,
czy niekorzystnego efektu pryzmatycznego
to największe zalety soczewek sportowych
Szajna. mówimy „sportowych”, lecz tak
naprawdę mamy na myśli wszystkie oprawy
o dużym kącie wygięcia powierzchni czołowej. nic bowiem nie stoi na przeszkodzie by
soczewki hd Sport&fashion wstawić w „niesportowe” oprawki. na rynku jest coraz więcej modeli, których design opiera się właśnie
na wygiętych soczewkach. polecając i dobie-

Sferyczne soczewki jednoogniskowe.

20

info / m agazyn in form a cyjn y

rając je ich przyszłemu użytkownikowi warto
pamiętać, że najlepszym rozwiązaniem dla
dobrego widzenia będą w tym przypadku
dedykowane soczewki optiplaSt hd Sport&fashion lub VEo Sport&fashion.

Okulary sportowe
to nie tylko oprawy.
Bez specjalnych
soczewek są one
wyłącznie przedmiotem
poprawiającym
image lub dobre
samopoczucie, jednak
na pewno nie komfort
widzenia.

Dostępność

Soczewki Sport&fashion dostępne są
jako jednoogniskowe optiplaSt hd oraz
progresywne VEo. obie grupy wykonywane
są wyłącznie w technologii freeform. niezależnie od konstrukcji soczewki dostępne są
zawsze w dwóch wysokich bazach – 6 i 8.
o wyborze jednej z nich decyduje każdorazowo optyk. im większa krzywizna czołowa
(baza) tym, soczewki będą bardziej wypukłe
oraz grubsze, co również umożliwi ich montaż do bardziej wygiętej oprawy.

Zamawianie

przy zamawianiu soczewek Sport&fashion (poza zwyczajowymi parametrami)
niezbędne jest zawsze podanie rozstawu
źrenic, wysokości położenia źrenic oraz kąta
wygięcia oprawy. w przypadku pełnej indywidualizacji soczewki należy pamiętać również o podaniu kąta pantoskopowego oraz
odległości soczewki od oka.

PARAMEtRY WYMAGANE PRZY OPtIPLASt SPORt&FASHION HD

Classic

Individual

rozstaw źrenic

tak

tak

wysokość położenia źrenic

tak

tak

Baza (krzywizna czołowa)

tak

tak

kąt wygięcia oprawy

tak

tak

Standard – 8°

tak

Standard – 13 mm

tak

kąt pantoskopowy
odległość soczewki od oka

Asferyczne soczewki jednoogniskowe.
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Soczewki jednoogniskowe Sport&Fashion HD.
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mgr Michał Szajna

Praktyczne rozwiązania na co dzień
Usługa Montażu oraz Usługa Zdalnego Profilowania to nasze propozycje nie tylko w sytuacjach, gdy w zakładzie
optycznym zepsuł się automat szlifierski lub optyk wyjechał na urlop. W Polsce już setki zadowolonych salonów
optycznych korzystają z tej formy realizacji prac.
zdalne profilowanie jest w polsce w dalszym ciągu usługą dosyć młodą. w Szajna
laboratorium optyczne świadczymy ją od
ponad roku. zarówno dla nas, jak i coraz
większej liczby salonów optycznych, staje się
ono każdego dnia zupełnie naturalnym etapem produkcji soczewek.
usługa montażu (um) i usługa zdalnego
profilowania (uzp) mają jedną istotną cechę
wspólną. w różnym zakresie opierają się na
realizowaniu części czynności związanych
z wykonywaniem okularów poza macierzystym zakładem optycznym. mamy tu zatem do czynienia z klasycznym przykładem
outsourcingu, na język polski tłumaczonego
czasami, nie do końca poprawie, jako podwykonawstwo.
outsourcing nie oznacza, iż optyk zostaje pozbawiony swojej pracy. opiera się
on na delegacji części zadań do osobnego,
specjalistycznego podmiotu. jeśli zatem to

producent soczewek okularowych odpowiedzialny jest za ich wykonanie, to czemu nie
powierzyć mu wszystkich zadań związanych
z produkcją i obróbką? już dzisiaj kształt soczewki (przesyłany w formie elektronicznej)
wykorzystywany jest do dokonania precyzyjnej optymalizacji grubości, a stąd już tylko
mały krok do zdalnego profilowania.
warto zauważyć, iż komputer z zainstalowanym programem Szajna nawigator
i podłączonym do niego skanerem opraw nie
musi służyć wyłącznie do usługi zdalnego
profilowania. taki zestaw jest nieocenioną
pomocą przy zamawianiu soczewek, szczególnie recepturowych objętych bezpłatnym
optymalizowaniem grubości (o optymalizacji piszemy dużo w tym numerze info).
Soczewki zamawiane „z kształtem” będą zawsze estetyczniejsze i ładniejsze, niż te zlecane telefonicznie. to kolejny atut do wyboru
produktów Szajna.

Schemat funkcjonowania Usługi Zdalnego Profilowania
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Wynajmij zestaw do profilowania
nie posiadasz niezbędnego wyposażenia
by korzystać ze zdalnego profilowania?
od teraz to nie problem. wynajmiemy ci
komputer wraz ze skanerem opraw ViSSlo St-88. dzięki niemu, przez dowolny
okres czasu, będziesz mógł testować zalety zdalnego profilowania, a po okresie
wynajmu zdecydować się na ewentualne
kupno skanera.

Różne formy zakupu
Skaner opraw okularowych ViSSlo
St-88 możesz kupić „za gotówkę” lub
„na raty” (w systemie 24 miesięcznej
dzierżawy urządzenia). Sam zdecyduj,
które rozwiązanie jest dla ciebie korzystniejsze. więcej informacji uzyskasz
w dziale marketingu oraz u regionalnych
Specjalistów ds. Sprzedaży Szajna.

Oferta

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
lipiec 2012
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Dostępne jako soczewki jednoogniskowe
OPTIPLAST, OPTIPLAST HD oraz OPTIPLAST HD Sport&Fashion
oraz progresywne VEO (wszystkie konstrukcje)

DO KOŃCA SIERPNIA 2012 W PROMOCJI

