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fall
winter

COLLECTION 21/22



De temperaturen dalen en de dagen worden korter. 

Sfeerlampen en gezellige kachels draaien op volle toeren.

De herfst is in het land, net als onze nieuwe najaarscollectie!

Hoogstwaarschijnlijk ondergaat jouw kleerkast binnenkort een 

metamorfose. Kleurrijke jurken, zomerse hemden en verkoelende 

slippers worden voor even aan de kant geschoven. Ze maken plaats 

voor lekker warme truien, langere kleedjes en stijlvolle jassen. 

Om jouw najaarslook compleet te maken ontbreekt enkel nog een 

passende bril. Naast het verbeteren van jouw zicht, kijken we ook 

naar welk montuur het best past bij jouw gezichtsvorm, ogen en 

uitstraling. Ook voor technische vragen of service kan je altijd bij 

ons terecht. We helpen jou met plezier bij het kiezen van de juiste 

bril zodat jij enkel nog maar hoeft te schitteren.

Klaar om het najaar knallend in te zetten? 

Kom gerust eens langs. We helpen je graag!

fall  winter
COLLECTION 2021 - 2022

COVER   BA&SH - €228

FACE À FACE - €395



people will 
stare, make 
it worth 
their while.

ETNIA BARCELONA - €213

FACE À FACE - €365



MARC O’POLO - €228

MARC JACOBS - €175 ETNIA BARCELONA - €210 RAY-BAN - €155



life is 
wonderful, 
you just 
need to see it 
through the 
right glasses. 
- Alexander Dumas

ESCHENBACH TITANFLEX - €252 CALVIN KLEIN - €162

TOMMY HILFIGER - €145



CALVIN KLEIN - €207

CARVEN - €330

LINKS   CARVEN - €330

RECHTS   MARC O’POLO - €228



“De zoektocht naar een passende bril, daar keek ik altijd zo hard 
tegenop. Ik ging voor het eerst langs bij mijn opticien en ze stelden 
enkele modellen voor die perfect pasten bij mijn gezicht, ogen en 
gezichtsvorm. Wat een verademing. Had ik dit maar eerder gedaan!”

- Waldo, 20 jaar

wat een 
verademing

HUGO BOSS - €270

GIORGIO ARMANI - €290



250.000x 
SCHERPER 
ZICHT
Wist u dat uw ogen 250.000  
keer per dag bewegen? Ervaar elk  
van deze momenten scherper 
dan ooit tevoren dankzij 
Biometrisch Intelligente Glazen 
van Rodenstock.

2X VOORDEEL
DIT NAJAAR

Alle opties gratis 
op het 1e paar glazen*

+
50% korting 

op het 2e paar glazen*

*  Voorwaarden in de winkel. Deze aanbieding geldt alleen bij inlevering van deze 
waardecheque. Niet in te wisselen voor geld, niet cumuleerbaar met andere acties 
en niet overdraagbaar aan derden. Geldig van 1 oktober t/m 31 december 2021.

PERFECT ZICHT?
DAT IS HOOFDZAAK!
Wat we zien is de basis voor de beslissingen die  
we nemen met onze hersenen. Alleen de intelligente 
biometrische glazen van Rodenstock houden rekening 
met het gehele gezichts vermogen en voorzien de 
hersenen dus van de best mogelijke informatie. 
Hoe werkt het? Dankzij duizenden meetpunten, 
bepaald met de Rodenstock DNEye® Scanner, 
passen de biometrische intelligente glazen zich 100% 
aan uw specifieke oogprofiel aan. Profiteer van het 
scherpst mogelijke zicht vanuit alle hoeken - precies 
zoals uw hersenen het nodig hebben.

250.000X 
SCHERPER ZICHT
Oogbewegingen nemen voortdurend plaats.Feit is dat 
het menselijk oog tot 250.000 keer per dag beweegt. 
Dit betekent dat ons zicht voortdurend in een 
dynamische toestand verkeert, waarbij we scherpstellen 
op nabije, middellange en verre afstanden. Dit terwijl 
we ons perifere zicht gebruiken om ons te oriënteren 
terwijl het oog beweegt. Daarom moeten multifocale 
brillenglazen het zicht vanuit elke hoek ondersteunen 
en dus niet alleen vanaf één scherpstelpunt in het 
midden. Maar om dat te 
kunnen doen, zijn er 
nauwkeurige gegevens over 
het individuele oog nodig - 
want elk oog is anders.

BIOMETRIC INTELLIGENT GLASSES

DE EERSTE HYPERNAUWKEURIGE
BRILLENGLAZEN, ONTWORPEN UIT EEN 
VOLLEDIG BIOMETRISCH OOGMODEL
Bij Rodenstock onderzoeken we de biometrische gegevens van het hele oog.  
Daarbij gaan we veel verder dan de huidige standaard binnen de optiek. Deze 
biometrische gegevens worden rechtstreeks in uw nieuwe brillenglazen verwerkt.  
Dankzij een uniek productieproces maken wij brillenglazen die daardoor tot op de 
micrometer nauwkeurig zijn. Dit stelt ons in staat het middelpunt voor scherp zicht  
van elk individueel oog exact te bepalen en u het scherpst mogelijke zicht te bieden.

We noemen deze brillenglazen B.I.G.
BIOMETRIC INTELLIGENT GLASSES



De acties in deze folder zijn geldig vanaf 01/11/2021 t.e.m. 31/01/2022 en zijn niet cumuleerbaar met andere acties. Prijzen inclusief BTW. 
Het is mogelijk dat sommige Opticoop opticiens niet alle afgebeelde modellen in hun assortiment hebben. Informeer u vooraf. 

V.U. Optiek Gekiere, Gistelsteenweg 385C - 8490 Jabbeke

Gistelsteenweg 385C  ∙  8490 Jabbeke  ∙  T 050 81 27 36  ∙  W optiekgekiere.be

Ontvang een sfeervol geschenk bij 
aankoop van een montuur + glazen. 
Prettige eindejaarsfeesten!

Martine & Hilde

Geniet van onze eindejaarsactie!

WOOW - €252 DUTZ - €189


