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V NABÍDCE OD ZÁRÍ
°
VÍCE NEŽ 40 ROKU
INOVACÍ & ZKUŠENOSTÍ
Shamir Optical Industry Ltd. je již od svého založení roku 1972 jeden z hlavních lídrů na trhu brýlových čoček.
Společnost Shamir Optical Industry Ltd. nabízí a vždy nabízela vysokou kvalitu a přidanou hodnotu ve svých
výrobcích, projektující v nich možnost specifických úprav každého jednoho produktu dle individuálních potřeb
jedince. V průběhu let také společnost Shamir Optical Industry Ltd. osvědčila svůj inovativní přístup ve vývoji
povrchů brýlových čoček, kde byly adaptovány nejmodernější technologie v oblasti oční optiky. Společnost
Shamir spolupracuje se stovkami optiků a optických laboratoří po celém světě a je tak garantem kvalitní
spolupráce. V České a Slovenské republice naleznete produkty této renomované společnosti v nabídce firem
Opti – project s.r.o & Opti – project SK s.r.o.

TECHNOLOGICKÉ INOVACE
SHAMIR:

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO
SHAMIR:

• Eye-Point Technology III®

• Polotovary jednoohniskových čoček

• As-Worn Quadro™

• Polotovary progresivních čoček

• Direct Lens Technology®

• Finální jednoohniskové čočky

• FreeFrame Technology™

• Finální progresivní čočky s designem na zadní ploše čočky

ˇ ZVOLIT INDIVIDUÁLNÍ
PROC
ˇ ˇ
MINERÁLNÍ COCKY
SHAMIR?
Minerální brýlové čočky, kromě toho že poskytují jedinečný a vynikající optický výkon, mají velmi vysokou
povrchovou tvrdost, čímž zaručují velmi dobrou odolnost proti poškrábání.

ˇ ˇ
INDIVIDUÁLNÍ MINERÁLNÍ COCKY
SHAMIR VÁM NABÍZÍ:

• POKROK
SHAMIR vyvinul vlastní optický software
umožňující velmi přesný výbrus minerálních
čoček

• KVALITU
Roky zkušeností, nejpřísnější normy a užití
nejkvalitnějších surovin naučily společnost
SHAMIR vytvářet nejdokonalejší
produkty oční optiky

• PRECIZNOST
Nové SHAMIR freeform opracovávání
minerálních brýlových čoček poskytuje
unikátní a absolutní optickou přesnost

• PROGRESIVNÍ DESIGN
SHAMIR je mezinárodně uznávaný výrobce
těch nejlepších progresivních koridorů a proto
jako první přichází s nabídkou freeformových
minerálních progresivních čoček

• ODOLNOST
Unikátní povrchové úpravy SHAMIR zajišťují
dlouhou životnost a trvanlivost

• OSOBITOST
Schopnost užití nových technologií umožňuje
společnosti SHAMIR nabízet optimální řešení
šité na míru každému jedinci

