20
18

04

LET’S TALK HIGH END!

Varilux X series.

09

ESSIDRIVE &
ESSILOR ROADPILOT

Ontspannen rijden in het
donker met Essidrive & Essilor
Roadpilot brillenglazen.

06

NIEUWE TRENDS 2018

- DOOR LIMA CHÉ -
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Passies
Brillen
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+30%

KORTING
OP UW
2DE PAAR
GLAZEN

MERK

BIJ AANKOOP
VAN EEN MERK
MONTUUR + GLAZEN

ESSIDRIVE & VARILUX ROADPILOT

=
1 EXTRA

10

CADEAU

12

ZONNEGLAZEN OP STERKTE

11

DUO DEAL - KINDERPROMO

MONTUUR

PROMO - TOP ESSILOR GLAZEN VOOR IEDEREEN

WHAT’S YOUR
EXCUSE?

UW DAG VRAAGT OM

MEER DAN ÉÉN BRIL

Jij weet perfect wat je wil en je gaat vol overgave door het leven.
In het actieve leven dat je leidt, mag een bril je vooral niet beperken. Integendeel. Een bril verscherpt de doelen die je ambieert.
Een bril gesneden op jouw maat neem je daarbovenop mee als
verlengstuk van je persoonlijkheid.

KIES UW 2DE BRIL IN FUNCTIE VAN UW LEVENSSTIJL

Attitude, dat heb je. De personen die je omringen, hebben het. Je
opticien heeft het. Als specialist in modetrends zetten we jouw
levenstijl om naar topdesign. Onze stijl- en kleurconsulenten zijn
het ideale vertrekpunt voor de bril waarmee jij je fantastisch
voelt.

DRIVE
Kies een 2de bril
voor meer rijcomfort.

BEELDSCHERM
Altijd aan de slag met
uw apparaten? Gun uw ogen
rust met een 2de bril.

SUN
Maximaal genieten van de zon?
Een stijlvolle zonnebril met
correctie kan perfect als 2de bril.

DUO

De kracht van een goede opticien ligt in de manier waarop het
jouw stijl combineert met de nieuwste technologieën. Hedendaagse stijltrends vertalen we dankzij onze samenwerking met
experten naar hoogtechnologische brillen. De bril die ongeacht
de afstand en in elke omstandigheid scherpstelt op jouw doelen.
Topdesign volgens jouw levenstijl als gegoten passend op jouw
gezicht.

U beseft het al langer.
Een tweede bril maakt
uw leven zoveel eenvoudiger.

* Actie niet cumuleerbaar - zie voorwaarden in de winkel.
Waarde van het gratis montuur kleiner of gelijk aan het gekochte montuur,
max. 180€ voor een unifocale bril en 250€ voor een progressive bril.

Dus van harte welkom. Wat is jouw levensmotto/credo?

OPTIEK VERMEULEN
ES_ADV.195x260_2 PASSIONS_NL_ESSILOR.indd 1
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Geboren in de jaren ’60 of ’70? Proficiat, jij behoort tot de zogenaamde Generatie X en dat heeft
je geen windeieren gelegd. Jij leeft op een totaal andere manier dan je voorgangers: soms laat
ouder geworden, altijd multitasker en vooral (over)geconnecteerd. In een continue stroom van
prikkels heb je nood aan een flexibel gezichtsveld. Het enige, je nabijzicht, dat is toch niet meer
wat ooit was. De Varilux X series lost het voor je op.
Smartphones,
tablets,
laptop,
desktop, dossiers, magazines, drukwerk … Van overal krijg je interessante prikkels. Je moet snel switchen
tussen apparaten, drukwerk en dossiers. Je ogen, die moeten snel herfocussen om jouw tempo bij te benen.
Jammer genoeg verslechterd je nabijzicht zienderogen wat het er allemaal
niet makkelijker op maakt. Dat terwijl
je armen maar zolang zijn.
Nochtans ben je ‘slachtoffer’ van een
natuurlijke evolutie van het gezichtsvermogen. Het is een vaststaand feit
dat het gezichtsvermogen verslechterd nadat de jeugdjaren voorbij raasden. Rond je veertigste verliest de
ooglens aan elasticiteit waardoor
beelden dichtbij minder helder worden.

LET’S TALK
HIGH END!
VARILUX X SERIES

Het goede nieuws? Wij hebben dit
probleem aangepakt met de Varilux X
series. Zo kan je gezichtsveld weer
mee met je levenstempo.

HIGH END MAATWERK

Het high end multifocaal, oftewel
progressief, assortiment brillenglazen
matcht de bril op maat van de X generatie met elke individuele, visuele
wens. Bovendien passen deze brillen
zich aan de vorm van jouw gezicht
aan via de optimale afstemming van

het oog-brillenglas montuursysteem.
Varilux X series levert dit maatwerk
dankzij de honderden patenten gebruikt voor die ene bril waarmee al
jouw visuele verwachtingen worden
ingevuld.

4 TECHNOLOGISCHE
REVOLUTIES

Geen twee gezichten die hetzelfde
zijn en net dat is het uitgangspunt
van unieke technologieën als XTend,
Nanoptix, SynchronEyes en 4D.
De XTend revolutie resulteert in een
soepel zicht. Op afstanden tussen
40 cm en 70 cm benadert het zelfs
het natuurlijk zicht voor eenzelfde
kijkrichting. Bedenk dat het merendeel van dagelijkse activiteiten zich
op armlengte afspeelt en je krijgt een
goed beeld van de impact ervan.
Nanoptix: evenwichtsverlies, naast
een lange en moeilijke aanpassingsperiode; het zijn vaak voorkomende
nadelen van progressieve brillenglazen. De Nanoptix technologie werkt
hierop in en schaaft zo aan de reputatie van progressieve glazen.
SynchronEyes maakt dankzij het bijzonder brede gezichtsveld allerlei
hoofdbewegingen eindelijk overbo-

GOOD BETTER BEST !

VOORDELEN VAN HIGH END MULTIFOCALE GLAZEN
• Perfect op maat van Generatie X
• Beter en meer uitgebreid zicht
• Uitstekende scherpte
• Continu zicht en naadloze overgangen van dichtbij tot ver
• Optimalisatie van zicht aan armlengte
• Helder en scherp zicht bij gedrukte en digitale media
pg
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dig. Je ziet optimaal en natuurlijk,
zonder dat je daarvoor de meest onmogelijk houding moet aannemen.
De 4D Technology begrijpt dat elk
oog uniek is. Elk brillenglas is dat dus
best ook. Deze technologie levert
glazen perfect op maat van het individuele oog, rekening houdend met
het dominante oog. Als gevolg verbetert je ruimtelijke perceptie gevoelig,
wat vervolgens je reactietijd optimaliseert.

ON- EN OFFLINE
SCHERPTE

Spreken we over high end, dan kan
je er bovendien van op aan dat deze
brillenglazen zijn afgestemd op de
digitale evolutie. Deze brillenglazen werken meer bepaald in op de
gevaarlijke blauwe lichten van ledschermen (smart phone, tablet, tv,
desktop …). . Top notch technologie
levert daarnaast een dynamisch en
stressloos zicht met snelle focus op
verschillende afstanden.
Natuurlijk rekening houdend met de
nieuwste modetrends. Montuurmode verandert continu zodat Multifocaal Varilux X series brillenglazen zich
vlot aanpassen aan elke modetrend,
zonder verlies van de optische kwaliteit.

100€

KORTING
Bij aankoop van een bril met
Varilux X series glazen

NIEUWE TRENDS
IN 2018

CARTIER

Het perfecte model voor
elke dag. De veren zijn
verguld met 24 k en heel
verfijnd afgewerkt. Een
klassieker die elke vrouw in
haar handtas zou moeten
hebben.

DOOR LIMA CHÉ

TOM FORD

Een klassieker in zachte aardetinten, makkelijk combineerbaar
in het dagdagelijkse leven.
De goud metalen veren zorgen
voor een elegante touch.
Een “warme” en chique bril voor
elke vrouw.

Laat ik me even voorstellen: Lima Ché, een Belgische fashion blogger en model. Sinds mijn twaalfde al, werk ik in en reis ik voor de
mode.
Intussen heb ik zoveel mooie dingen mogen doen, ontdekken en
meemaken dat ik echt geniet van functioneel design. Zoals de nieuwe generatie brillen die uitgroeiden tot onmisbare accessoires in het
uitdragen van mijn levensstijl.
Met plezier laat ik je meegenieten van mijn hot items list voor 2018.

PRADA

Ook dit najaar is de
trend met de focus op
de dubbele neusbrug
niet weg te denken.
De leopard print in
combinatie met grijze
glazen maken deze
bril exceptioneel. Een
bijzonder model dat je
als fashionista zeker
niet mag missen.

Liefs Lima

TOM FORD

ANNE & VALENTIN

Een Frans merk waar elke bril met
liefde is gemaakt. Ze spelen op de
trends met heel veel creativiteit. De
color blocking maakt deze bril net iets
specialer. Durf om voor kleur te gaan
en dat tikkeltje specialer.

Met deze bril zal je niet onopgemerkt blijven. Stijlvol, klasse en modieus. Een uniek
model en must-have!

JIMMY CHOO

It’s all in the details. Deze optische bril is
héél chique door de gouden details en al
het minutieus werk. Als je net dat tikkeltje
meer wilt is dit de bril die je moet hebben!

DIOR

locatie: restaurant Rooftop in Massenhoven
styling: 1995 by Veronique De Kock

pg
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No doubt, één van mijn
favorieten! Minimalisme, less is more. Dunne
lijnen en een eenvoudig
design maken deze
bril af.

YSL

De retro & vintagelook is nog steeds on
trend. Ga voor een
metalen constructie
in combinatie met
ronde glazen voor
een minimalistisch
statement. Wees
er zeker van dat jij
uitblinkt met zo een
montuur.

ONTSPANNEN RIJDEN
IN HET DONKER

CHLOÉ

Deze bril is puur glamour! Perfectie en elegantie all the way.
Optioneel kan je een gouden
ketting erbij kopen.

ESSIDRIVE & VARILUX ROADPILOT

RAY-BAN

Ray-Ban is en blijft
een klassieker.
Je kan nooit fout
gaan met zo een
bril. Unisex en het
perfect model voor
elke dag.

LINDBERG

Is een Deens merk dat
bekend staat voor zijn
stoere modellen. Een
uniek model met een
leuke print, what else
do you need? Daarnaast zijn ze ook nog in
Titanium gefabriceerd,
dus hypoallergeen en
ultra-light.

In het hedendaagse verkeer krijgen
bestuurders te maken met veranderende weersomstandigheden, verschillen in daglicht, medeweggebruikers, straatverlichting … Rijden in het
donker bijvoorbeeld is allerminst
evident door de verwijding van de
pupillen en de anders gebroken
lichtstralen. Het wazig beeld dat zo
ontstaat, resulteert vaak in slecht
zicht voor bestuurders en confronteren hen met zaken als verblinding
en reflectie. Kom je steevast terecht
in storende, zelfs ronduit gevaarlijke,
situaties?
Laat je ogen dan testen door experten. In heel wat gevallen luidt hun
advies het gebruik van de unifocale
Essidrive en de multifocale Varilux
Road Pilot brillenglazen voor een
ontspannen rit in het donker.

CARTIER

Als je op zoekt bent
naar een unieke
zonnebril is dit wat je
zoekt. Stijlvol, modern
en stoer. De met goud
gespiegelde glazen passen perfect bij de veren
en zorgen voor een zeer
chique effect.

Moet je vroeg in de ochtend, laat op de avond of tijdens de nacht de baan op? De Essidrive & Varilux Road
Pilot brillenglazen verbeteren je rijervaring en -comfort aanzienlijk. Deze serie werkt in op de storende,
zelfs gevaarlijke, verblindingen en reflecties veroorzaakt door medeweggebruikers en straatverlichting.
Het opmerkelijke brillenglas beschermt niet enkel je ogen, het laat toe makkelijker de blik snel en vaak te
herfocussen. Het opmerkelijke brillenglas beschermt je ogen gedurende de ganse dag en laat toe makkelijker de blik snel en vaak te herfocussen.

DAG EN NACHT

ESSILOR Essidrive & Varilux Road
Pilot brillenglazen combineren een
geoptimaliseerd brillenglasontwerp
voor dagelijks gebruik met een speciale coating voor een verbeterde
nachtelijke rijervaring. Het brillenglas
is zowel in unifocale als in multifocale uitvoering verkrijgbaar zodat het
perfect bruikbaar is als dagelijkse
bril. Hierdoor garandeert het concept in uni- of multifocale uitvoering
een helder en doorzichtig vizier gedurende de ganse dag. Dankzij de
speciale coating geeft deze bril je
daarbovenop een verbeterde, meer
ontspannen rijervaring. Tijdens het
rijden maken onze ogen overuren:
in de spiegels kijken, de muziekkeuze
veranderen, het navigatiesysteem
raadplegen, de snelheid controleren
...

VISUELE DROOM

Het ontwerp verhoogt bovendien
het contrast en vermindert mogelijke vervormingen in de periferie van
het brillenglas. De Roadpilot-dragers
hebben zodoende een beter zicht
op de baan en schatten afstanden
preciezer in onder moeilijke omstandigheden. Waardoor zij hun
bestemming veilig en stressvrij bereiken; zelfs ’s nachts, bij regen, mist
of sneeuw.

50€ KORTING

GUCCI

Als het om verfijning
gaat weet Gucci wel
hoe het moet! Elegante
veren met een discreet
Gucci logo’tje. De
combinatie van bruine
tinten en goud zorgen
voor een mooie warme
bril dat elke gezicht
oplicht.

Onder invloed van slechte weersomstandigheden, schemering of
nacht worden deze taken extra bemoeilijkt. Essidrive en Varilux Roadpilot brillenglazen minimaliseren de
oogbelasting tijdens het rijden en
maken het weggebruikers makkelijker echt goed te zien.

GOOD BETTER BEST !

VOORDELEN VOOR WEGGEBRUIKERS

• Voor dagelijks gebruik én tijdens het rijden;
• Meer ontspannen rijden in uitdagende lichtomstandigheden;
• Minder hinder van storende schittering en weerspiegeling.

Bij aankoop van een bril met een
paar Essidrive glazen

100€ KORTING

Bij aankoop van een bril met een
paar Varilux Roadpilot glazen

ACCENTUEER
JE LEVENSSTIJL!

Duo
Deal*

ESSILOR
ZONNEGLAZEN
OP STERKTE

LOOKS EN KWALITEIT
OP KINDERMAAT

De tijd dat zonneglazen op sterkte maar weinig om het lijf hadden, is helemaal passé.
Zonneglazen vandaag komen in een spectrum aan kleuren en vormen zodat iedereen de bril
vindt in lijn met zijn of haar levensstijl. Het verwondert ons zelfs niet dat mensen voor meerdere
modellen opteren en zo een nog grotere vrijheid in stijlkeuze genieten.
Zonnebrillen op sterkte. Het is functioneel en fungeert als verlengstuk
van je levensstijl. Nieuw uitgebrachte reeksen focussen nog meer op
personaliseerbaar design. Welk type
persoon je dus bent; dankzij het assortiment ESSILOR zonneglazen
vind je steeds het juiste model voor
jouw unieke levensstijl.

Xperio Polarized. Deze gepolariseerde glazen werden ontworpen
om je te beschermen tegen verblinding door direct licht en reflecties.
Dit model biedt je een totale bescherming en een schitterend contrast. Daarbovenop personaliseer je
de bril met een tint uit een waaier
van trendy kleuren.

BLIJF KLASSIEK
PHYSIOTINT

VOOR TOPPRESTATIES
FLASH TO MIRROR

Hou je wel van de klassieke stijl? Dan
zijn de PhysioTint glazen perfect
voor jou. Deze getinte glazen met
elegante en tijdloze kleuren bieden
je een natuurlijk zicht. Bovendien
respecteert dit model tegelijkertijd
de kleurwaarneming en gaat het
vermoeide ogen tegen.

VISUEEL COMFORT
XPERIO

Voor een unieke, comfortabele visuele ervaring kies je voor de

Op zoek naar een combinatie van
stijl, comfort en bescherming om
topprestaties te leveren? Dan zijn de
Flash to Mirrors-glazen gesneden
op jouw maat. Dit model met variabele tinten past zich snel aan de verandering van het licht aan. Is er felle
zon, dan wordt daarbovenop het
spiegeleffect van buitenaf versterkt.
De Flash to Mirror geeft je een hedendaagse look terwijl de ogen worden beschermd tegen uv-stralen.
Maak je keuze uit een van de zeven
flashy kleuren.

EXTRA VERFIJND
SUNDÉGRADÉ

Zoek je eerder een gesofisticeerde
look? De sundégradé glazen combineren een donkere tint op het
bovenste deel van het glas met een
lichtere tint op het onderste deel. Dit
geeft je het hoogste comfort tijdens
aanpassingen tussen licht en donker.

HELEMAAL TRENDY
SUNMIRRORS

Mee met je tijd en altijd te vinden
voor modetrends? Dan zijn de trendy sunmirrors glazen jouw trouwste
bondgenoten. Dit model combineert
het hippe spiegeleffect met de allerhoogste bescherming. Personaliseer
nog meer dankzij een waaier van zes
trendy tinten.
Vraag naar onze acties op
zonneglazen tot

-50% KORTING

Kinderen sporten en spelen, vertoeven op de schoolbanken, maken huiswerk en tokkelen te pas
en te onpas op hun digitale apparaten. De hele dag door zijn ze onderhevig aan onnoemelijk
veel prikkels in verschillende situaties. 80% daarvan wordt opgemerkt door de ogen, en dus
ook door de bril van je kind. Let daarom in de eerste plaats op de kwaliteit en het aanvoelen van
de bril. Nadien laat je de keuze aan je zoon of dochter, want die wil toch vooral een cool model.

Maar liefst een op de vijf kinderen
draagt een bril. Een gigantisch aantal
waardoor het aanbod de voorbije jaren explodeerde. Dat maakt dat jongeren met een trendy bril bijzonder
cool kunnen zijn. Laat de zoektocht
naar die ideale look gerust over aan
je kinderen. Zolang jij kiest voor kwaliteit genieten zij steeds van het
meest geoptimaliseerde zicht.

KWALITATIEF MATERIAAL
Een bril voor kinderen kan best tegen een stootje terwijl het daarnaast
goed moet aanvoelen. Een combinatie van een robuust, lichtgewicht
montuur geniet de voorkeur. Wij als
opticiens zijn het best geplaatst in
de garantie van een duurzame bril,
perfect passend op het gezicht van
je kind. Dat is van uitermate belang
aangezien kinderen tot na de puberteit hun coördinatie en motorische
vaardigheden ontwikkelen.

BRIL VS DIGITAL DAMAGE
Tv’s, computers, gameconsoles, tablets, smartphones ... Het aanbod
in elektronica is gigantisch en onze
digital natives gaan er gretig in mee.
Nochtans zijn hun ogen daarop
nog niet helemaal ingesteld. Digital
damage vormt zodoende een van
de belangrijkste oorzaken van een
verslechterd gezichtsvermogen. De
gevolgen van blootstelling aan het
daarmee gepaard gaande blauwviolet-licht vallen niet te onderschatten:
vermoeide ogen, visueel ongemak,
een verstoord bioritme, zelfs depressies en obesitas.
Gelukkig kunnen wij u adviseren wat
betreft de modellen die bescherming bieden tegen schadelijk blauwlicht. Brillenglazen met of zonder
correctie, want ook kinderen zonder
bril hebben baat bij een reductie van
de hoeveelheid blauw licht.
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TIP:

ZWEMT JE KIND
GRAAG?
Een zwembril met glazen
op sterkte biedt heel wat
voordelen.

*

ZONNEBRIL
OP STERKTE

GRATIS!
Bij aankoop van een bril
en 2 optische glazen

UNIFOCAAL OF
MULTIFOCAAL?
KWALITEITSGLAZEN
VOOR IEDEREEN!

VANAF

VANAF

Voor een paar
Varilux multifocale glazen

Voor een paar
Essilor unifocale glazen

MULTIFOCALE
GLAZEN

UNIFOCALE
GLAZEN

EEN ALLROUND-TALENT OP
WELKE AFSTAND DAN OOK

ÉÉN AFSTAND PERFECT
OP SCHERPTE

399€

99€

OPTIEK VERMEULEN
Hundelgemsesteenweg 610 - 9820 Merelbeke
T: 09 230 44 33 • E: info@optiekvermeulen.be
W: www.optiekvermeulen.be

*Actie geldig bij aankoop van een montuur en 2 Essilor of Varilux ontspiegelde glazen. Info & voorwaarden in de winkel.
Acties of kortingen in dit magazine zijn niet cumuleerbaar.

