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OptikDoDomu 

Brýle pro každou příležitost

Do kanceláře 
pro práci na počítači doporučujeme čočky s Modrým filtrem, které chrání zrak před nadměrným zářením
modrého světla. Tyto mohou být dioptrické i nedioptrické.  Modrý filtr dio 1,56… 2499,-/pár

Pro řidiče
• pro řízení  za  šera,  mlhy,  deště  je  vhodné  používat  čočky  Glare  –  ty  nejen  rozjaňují,  ale  i

eliminují  oslnění od světlometů  protijedoucích vozidel. Přispívají tak významně k  bezpečné
jízdě.  Glare 1,5 … 3299,-/pár

• řídíte-li za slunečného počasí, pak oceníte polarizační čočky – ty eliminují horizontální odlesky
od vlhké vozovky, vodní hladiny a snižují tak námahu očí a předčasnou únavu. Color Polar 1,5…
2499,-/pár

Pro každodenní nošení
Pro vidění na dálku, na blízko jsou vhodné čočky opatřené alespoň antireflexní vrstvou, která zajišťije
maximální propustnost světla do oka. Čočky Profi jsou navíc opatřeny hydrofobní úpravou i funkčním UV.
Profi 1,5...1799,-/pár

Pro pobyt venku
Svítí-li  slunko,  pak  máte  volbu  –  použijete  sluneční  dioptrické  brýle...Color  Profi  1,5,  nebo  dáte
přednost samozabarvovacím čočkám, které jsou v interiéru téměř čiré a za slunečního svitu se barví
až na 85% procent. Color Profi ...1799,-/pár  nebo Fotochromatik  ( Transitions VII.)1,5 ... 3499,-/pár
pozn. čočky v indexu 1,5( vše výše uváděné) jsou vhodné pro dio ± 2,5 ; vyšší dio je vhodné tenčit – kalkulaci klient předem dostane

Akce OptikDoDomu

Akce 1+1
Kupte si jedny brýlové obroučky, zvolte brýlová skla označená Profi a my vám dáme druhé kompletní dioptrické brýle zdarma.

( jedny mohou být na dálku, druhé na blízko; jedny pro Vás – druhé pro kolegu; jedny čiré – druhé sluneční dioptrické)

Sleva na obrubu podle věku
Pokud jste se rozhodli pro nákup jen jedněch brýlí, využijte slevu na obrubu dle věku k 
jakýmkoliv dioptrickým čočkám s označením Profi (čočky včetně povrchových úprav, 
včetně samozabarvovacích či multifokálních). 
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Modelové kalkulace
1. Chci brýle s modrým filtrem ( k počítači) a brýle sluneční

obruba: 1699,-

čočky Modrý filtr dio 1,56:   2499,-

sluneční dio obruba + Color ekonomy 1,5: 2898,-….v akci 1+1 ZDARMA

celkem za dvoje kompletní brýle: 4198,-Kč

2. Chci jen jedny brýle ( věk 38 let,  příp. 62let)

obruba: 1699,-  ...odečteme slevu 62% ( kolik mi je, případně kolik mi  zbývá do 100) =   646,-

čočky Profi 1,5: 1799,-

celkem za kompletní brýle: 2445,-

Proč brýle od nás?
• Všechny naše brýlové obruby jsou v cenovém rozpětí 1699, - -1999,- (jen 2 dámské modely jsou za 2499,-)

• Potřebujete jen znát své dioptrie, nebo mít k dispozici stávající , korekčně vyhovující, brýle

• Brýle je možné uhradit šeky Sodexo  - Flexi pass

• Na naše obruby máte doživotní záruku ( = garance)  - pokud si obroučky poškodíte, pak Vám brýle opravíme ( např. 
vytržený flex), případně čočky přesadíme do nové obruby. Pokud se tak stane vaší vinou, pak hradíte pouze 
manipulační poplatek 299,-Kč.

• Kompletní brýle jsou hotové do 5 prac. dní ( týče se skladových čoček), případně 10 prac. dnů ( týká se výrobních 
čoček), až 15 prac. dnů ( jedná-li se o multifokální čočky).

• Pro prvonositele multifokálních čoček nabízíme možnost 30 denní zvykání – pokud si klient nezvykne, tak mu zdarma
vyrobíme brýle na dálku a na blízko.

• Kdykoli vám v kamenné prodejně provedeme čištění brýlí ultrazvukem, servis, úpravy brýlí

Kamenná pobočka  OptikDoDomu Praha
Hotové brýle si můžete osobně vyzvednout v kamenné prodejně OptikDoDomu – Hybernská 1009/24, Praha 1  - 
pasáž Hybernská centrum  (přímo proti Masarykovo nádraží)  

po -čt od 9:00-18:00 hodin; pá – 9:00-14:00 ( o tom, že jsou již brýle k dispozici, budete informováni sms zprávou)
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