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Ако сте над 40, със сигурност търсите алтернатива,
която съчетава очилата за близко и за далечно
виждане. Алтернативата се нарича прогресивни
стъкла, коригиращи зрението с едни очила, както
на близко,  така и на далечно разстояние.
Когато имате прогресивни очила, изберете втори
чифт за специфична дистанция (работа на компютър,
четене…). Така ще си осигурите по-широко зрително
поле и комфорт при всички обстоятелства.

ПРОГРЕСИВНИ ОЧИЛА

ОЧИЛА С АНТИРЕФЛЕКСНИ  СТЪКЛА

Вкъщи ползвате диоптричните си очила,
но е също така важно да предпазвате очите
си и в офиса. Работният ви чифт очила трябва
да бъде с антирефлексно покритие –  това е
защитният слой, който предпазва очите ви
от вредните излъчвания на мониторите.

Честата употреба на мобилни устройства
увеличава значително броя на фокусиранията
от далечно към близко разстояние, което силно
натоварва очните мускули. Дигиталните стъкла намаляват
значително умората и предпазват очите от синята светлина.

ОЧИЛА С ДИГИТАЛНИ СТЪКЛА

РЕЗЕРВНИ ОЧИЛА

Резервните очила с бели стъкла могат да са
винаги под ръка ако основният чифт се загуби, 
счупи или просто е забравен. Особено важни
са резервните очила при висока корекция,
скъпи или поръчкови стъкла и за детските очила.

ЗАЩО НИ ТРЯБВА ВТОРИ ЧИФТ ОЧИЛА
Разнообразието в избора на диоптрични очила не е само въпрос на модерност и 
вариации на тема стил. Вторият чифт е по-скоро въпрос на алтернатива, която ви 
осигурява комфорт, гарантира спокойствие и адаптира зрението към конкретната 
среда.

ОЧИЛА ЗА СПОРТ

Удачно решение за
комбиниране на защита
и зрителна корекция за
активно спортуващи.
В динамични условия и
при дейности на открито
може да изберете спортни
модели с ергономична форма
или да заложите на слънчеви очила с диоптър.

ОЧИЛА ЗА ШОФИРАНЕ

За хората носещи очила, шофирането може да
се превърне в малко предизвикателство, особено
при понижена видимост, дъжд, мъгла или през нощта.
При шофьорите, които носят диоптрични очила,
резервният чифт е задължителен и е проява на
отговорност, ако загубят или повредят първия.

ДИОПТРИЧНИ-СЛЪНЧЕВИ ОЧИЛА

Ултравиолетовите лъчи са невидими за
човешкото око, но представляват голям риск
при излагане на интензивна слънчева светлина.
Ако имате нужда от корекция на зрението,
диоптричните слънчеви очила ще ви осигурят
необходимия комфорт и защита.

ОЧИЛА С
ФОТОСОЛАРНИ
СТЪКЛА

Фотосоларните стъкла за очила потъмняват
от светлината, като изпълняват слънцезащитни
функции и възстановяват прозрачността си при
липса на светлина. Те реагират не само на
слънчевата светлина, но и на UV лъчите. 
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Фотосоларни и постоянно
оцветени стъкла.
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GRAND OPTICS | София | Paradise Center (Ниво-1) | Serdika Center (ниво+1) | So�a Ring Mall (ниво2) | The Mall (ниво-2) | бул. “Витоша”№69 | площад “Славейков” | бул. ”Кн. Мария Луиза“ №41 | Варна | бул. ”Княз Борис I” 8A | 
Бургас | Mall Galleria Burgas (партер) | Пловдив | Mall Markovo Tepe (партер) | Стара Загора | Mall Galleria Stara Zagora (ниво1) | Outlet | София | ул. ”Позитано” №3 | JOYOPTICS | София | Park Center So�a (ниво-2)|
Mega Mall So�a (ниво-1) | Sky City Shopping Center (ниво-1) | ул. “Академик Борис Стефанов” №1  | подлез ”Плиска” | ул. “Алабин” №34 | бул. ”Гоце Делчев” №3 | Хипермаркет Billa, бул. “България” №55 | Хипермаркет Billa - 
Надежда | Хипермаркет HIT - Младост | Хипермаркет HIT - Люлин | Хипермаркет “Кауфланд” - Дружба | Хипермаркет “Кауфланд” - Банишора | Хипермаркет “Кауфланд”  - Овча Купел | бул. “Пенчо Славейков” №29
Болница “Токуда” (партер) | Варна | Grand Mall Varna (ниво-2) | Хипермаркет “Кауфланд”, бул. ”Република” №60 | Бургас | Mall Burgas Plaza (партер) | Пловдив | Mall Plovdiv (партер) | Хипермаркет “Кауфланд” - ж.к. 
“Тракия” | Стара Загора | Mall Galleria Stara Zagora (ниво 0) | Park Mall Stara Zagora (партер) | Плевен | Panorama Mall (партер) | Враца | Хипермаркет “Кауфланд” | KID OPTICS | София | бул. ”Кн.Мария Луиза” №41 | бул. 
“Пенчо Славейков” №29 | Варна | бул. ”Княз Борис I” 8A




