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08!Sinds januari 2014 kunt u bij Medi Optiek ook terecht voor ooglaser behandelingen. 
Dankzij een unieke samenwerking met ooglaser-centrum Zonnestraal in Amersfoort 

kunnen wij u buiten onze op maat adviezen over contactlenzen, brillen en Oogzorg u nu ook 
maatwerk leveren op het gebied van refractiechirurgie.

12!Een concept met oneindig veel toepassingen.  We konden de creatieve "air van onze 
ontwerpers niet beperken door slechts één  hout soort te gebruiken. We beseften dat 

door de manier waarop we het hout behandelde we het mogelijk maakte om vrijwel elk type te 
gebruiken.
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De laatste jaren zijn de inspanningen van onze ogen signi!cant toegenomen. Door intensief gebruik van computers, 
tablets en mobiele telefoons, maar ook door toenemende drukte in ons dagelijks leven. We leven veel sneller en de 
hoeveelheid informatie die we per dag krijgen te verwerken is vele malen groter geworden. Het grootste deel van deze 
informatie komt via onze ogen binnen. Niet gek dus dat de klachten die hierdoor ontstaan ook fors toenemen. Hoofdpijn, 
vermoeide en droge ogen, wazig zicht, nekklachten, jeuk en roodheid van de ogen, etcetera. Wij zien dan ook steeds 
meer mensen die in dit visuele geweld kiezen voor een zo optimaal mogelijke en op maat gemaakte oplossing. Ons 
professionele team staat klaar om u te adviseren en te helpen bij de aanschaf van een bril of contactlenzen.

Daarnaast geven we bij Medi Optiek ook veel aandacht aan het uiterlijk. Zo hebben we altijd een grote actuele voorraad 
modische monturen van verschillende topmerken en kunt u bij ons een kleurenanalyse of make-up advies laten 
uitvoeren. In combinatie met een nieuw montuur geeft dat een fantastisch resultaat. 

Naast de kwaliteit van onze producten vinden we de kwaliteit van onze diensten, zoals oogmetingen, 
contactlensmetingen en kleurenanalyses, minstens zo belangrijk. Daarom werken we met gediplomeerde opticiens, 
contactlensspecialisten, kleuranalisten, een optometrist en een orthoptist. Ook vinden we het belangrijk om deze kennis 
door te geven aan de toekomstige generatie en hebben we vrijwel altijd één of twee stageplaatsen in ons bedrijf. 

Voor alles wat het oog wil, bent u bij Medi Optiek aan het juiste adres. Wij doen er alles aan om in deze, voor de ogen, 
hectische tijden een passende oplossing te vinden waardoor het leven weer een stuk comfortabeler en aangenamer kan 
worden.

HET OOG WIL OOK WAT…
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Leef de dag 
met Nachtlenzen!

Stap eens vrijblijvend bij ons binnen. 
Wij vertellen je er graag alles over! 



overdag geen lenzen of bril, en toch 

zie je alles haarscherp. Geen zorgen 

over het verliezen van je lenzen of 

het beslaan van je brillenglazen, 

of jeukende, geïrriteerde of droge 

ogen door het dragen van lenzen. 

Maar ook tijdens de vakantie of als 

je ‘s avonds uitgaat, kan je volledig 

uit je dak gaan. Je hoeft niet bang te 

zijn dat je lenzen aan het einde van 

de dag droger aanvoelen of minder 

lekker zitten. Want Nachtlenzen 

draag je als je slaapt.

 

Nachtlenzen werken als volgt

Nachtlenzen zet je in voordat je 

naar bed gaat. Terwijl jij slaapt, 

corrigeren de lenzen je ogen. 

Nachtlenzen hebben geen direct 

contact met je hoornvlies, maar 

speciale vorm van de lens zorgt de 

je hoornvlies ietsje platter wordt. 

En daar voel je helemaal niets van. 

Je kunt dan zonder bril of lenzen 

één of twee dagen scherp zien.  

Overdag zorgeloos scherp 

zien 

Overdag zorgeloos scherp zien 

zonder bril of lenzen? Er gaat 

een wereld voor je open met 

Nachtlenzen. Nachtlenzen draag 

je als je slaapt. Terwijl je slaapt, 

corrigeren de lenzen je ogen. 

Overdag kan je dan scherp zien 

zonder bril of lenzen. Nachtlenzen 

zijn een goede oplossing als je 

last hebt van je lenzen, door 

bijvoorbeeld droge ogen of vuiltjes 

geen lenzen draagt, heb je hier dus 

geen last van. Nachtlenzen geven 

je comfort en vrijheid wanneer dit 

het belangrijkst is, namelijk als je 

wakker bent. 

Nachtlenzen zijn ideaal!

Het dragen van Nachtlenzen is 

dé manier om vrijuit te kunnen 

sporten. Of je nu hardloopt, tennist, 

hockeyt of zwemt, met Nachtlenzen 

kan je je volledig focussen op je 

sport en de wedstrijd. Je draagt 

Als je, om wat voor reden dan 

ook, stopt met het dragen van 

Nachtlenzen, dan keren je 

ogen vanzelf terug naar hun 

oorspronkelijke vorm.

Meer weten? 

Kijk op www.nachtlenzen.nl of 

stap eens vrijblijvend bij ons 

binnen. Wij vertellen je graag 

alles over Nachtlenzen. Fijne dag!

’s nachts lenzen dragen  
en overdag scherp zien zonder bril of lenzen

Leef de dag met Nachtlenzen®



Nu bij Medi Optiek!
    Online brillen passen

www.medioptiek.nl
Bezoek onze digitale
paskamer. 24 uur geopend!

Nu bij Medi Optiek!
    Online brillen passen

www.medioptiek.nl
Bezoek onze digitale
paskamer. 24 uur geopend!

ONLINE BRILLEN PASSEN
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Medi Optiek biedt u de mogelijkheid om online brillen te passen op 
het eigen gezicht. Daarmee speelt Medi Optiek in op de groeiende 
groep consumenten die zich steeds vaker via internet oriënteert. 
Onderzoek toont aan dat consumenten dat eerst online doen, 
voordat zij overgaan tot aankoop in de winkel. Dit geldt ook voor 
de digitale paskamer van Medi Optiek. Eerst online passen en 
reserveren om daarna in de winkel de monturen ‘in het echt’ uit 
te proberen en te beslissen. Prettig, want een bril is en blijft een 
gezichtsbepalend accessoire. 

In de digitale paskamer op www.medioptiek.nl kunt u 24 uur 
per dag brillen passen uit een groot deel van de Medi Optiek 
collectie. De collectie is zelfs groter dan in de winkel en omvat 
honderden verschillende monturen van alle bekende merken in 
diverse prijsklassen, stijlen en kleuren. De digitale paskamer werkt 
eenvoudig. U maakt eerst een keuze uit de collectie voor dames of 
heren en ziet in een oogopslag de monturen in de digitale paskamer. 

Met een enkele muisklik zet u een bril op de digitale portretfoto van 
uw eigen gezicht of op één van de modelfoto’s en krijgt u direct een 
beeld hoe de bril staat. Online kunt u in minder tijd, meer brillen 
passen dan bijvoorbeeld in de winkel. Het kan ook op elk moment 
van de dag, wanneer het u uitkomt. Bovendien nodigt online brillen 
passen u uit om gewaagdere modellen uit te proberen. 

Klanten met een stevige brilcorrectie kunnen in de digitale paskamer 
nu ook zelf zien hoe de bril staat. Monturen in een optiekzaak 
bevatten vensterglas waardoor iemand met een brilcorrectie de 

nieuw gepaste bril zelf niet of amper kan zien. Met online passen kan 
dit nu wel. Favoriete monturen uit de digitale paskamer bewaart u 
in een fotoalbum om uit te printen of door te mailen aan vrienden, 
kennissen en familieleden voor een oordeel of advies. 

Alle brillen in de digitale paskamer zijn verkrijgbaar bij Medi 
Optiek. De favoriete brillen die u live wilt passen bij Medi Optiek, 
reserveert u wel eerst online. Dat is vrijblijvend. u heeft geen 
aankoopverplichting. Na een online reservering zorgt Medi Optiek 
ervoor dat de uitgekozen modellen op het afgesproken tijdstip 
klaarliggen om in het echt uit te proberen. Natuurlijk omgeven door 
alle specialistische kennis van de opticien.

Brillen in de digitale paskamer zijn overigens niet direct online 
te koop. Daarvoor is een bril een te specialistisch product. De 
opticien blijft noodzakelijk voor de oogmeting, het aanbrengen van  
correctieglas en de juiste afstelling van de bril om optimaal zicht 
te waarborgen. Met de digitale paskamer brengt de opticien het 
klantvriendelijk brillen passen wel een stuk dichter bij. Het zoeken 
naar een nieuwe bril begint nu achter de computer of op uw tablet. 

Medi Optiek is in de omgeving van Bussum één van de eerste 
opticiens die de digitale paskamer aanbiedt. 

ONLINE BRILLEN PASSEN BIJ MEDI OPTIEK
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Goed zien, dankzij veilig ooglaseren...

Omdat scherp zien ook op andere manieren kan dan met een bril 
of contactlenzen werken wij  samen met dit Lasercentrum. Bij het 
zoeken naar oplossingen wordt uitgegaan van uw speci#eke wensen 
en hobby’s. Geen standaardoplossing, maar een behandeling op 
maat. Zo’n onderzoek begint bij een uitgebreid vooronderzoek, 
verschillende metingen en een persoonlijk gesprek. Dit geeft inzicht 
in welke behandeling u het beste resultaat zal geven. 

Uniek is dat dit Lasercentrum onderdeel is van een oogziekenhuis 
en werkt vanuit dezelfde visie: de specialisten kijken verder dan 
alleen het aanbieden van een laserbehandeling. Zij onderzoeken 
wat uw oog nodig heeft om weer echt goed te kunnen zien. Dankzij 
het brede behandelaanbod kunnen de meest uiteenlopende 
zichtafwijkingen verholpen worden; ook hoge sterktes en 
cilinderafwijkingen. 

Heeft u interesse en wilt u meer weten? Maakt u dan eerst een 
afspraak voor een quickscan bij Medi Optiek. Een quickscan is een 
vooronderzoek waarin wij u in korte tijd een indicatie geven of uw 
ogen geschikt kunnen zijn voor een brilvervangende behandeling. 
Als dit zo is dan verwijzen wij u door naar het Lasercentrum voor 
een uitgebreid vooronderzoek. Hier bespreekt  u samen met de 
oogchirurg wat de beste oplossing is voor uw oogcorrectie.  
Deze quickscan is  gratis. U kunt een afspraak maken via onze 
digitale agenda op www.medioptiek.nl of door even te bellen  
naar 035 6930866.

Sinds januari 2014 kunt u bij Medi Optiek ook terecht voor ooglaserbehandelingen. Dankzij een 
unieke samenwerking met het Lasercentrum van Oogziekenhuis Zonnestraal in Amersfoort 
kunnen wij u, naast onze adviezen op maat over contactlenzen, brillen en oogzorg, nu ook 
maatwerk leveren op het gebied van refractiechirurgie. Refractiechirurgie is….

Refractiechirurgie/

Ooglaseren



P. RIBBENS & J. RUHOF

Omdat er 
maar één is 
zoals ik

opkomende 
Nederlandse 
ontwerper, all seasons

Hoyalux iD MyStyle V+
multifocale brillenglazen

dagelijkse dubbele 
latte macchiato 
met sojamelk

Italiaans ontwerp, 
Toscaans leer

armbandjes van 
een markt in 
Bangalore

Ik heb zo mijn eigen kijk op het leven. Doe alles op mijn 
manier. Daarom kies ik voor Hoyalux iD MyStyle V+ 
multifocale brillenglazen. 

Deze nieuwe persoonlijke glazen van HOYA passen perfect 
bij mijn levensstijl. Glashelder in één oogopslag, scherpte 
in een oogwenk. Wat ik ook doe, waar ik ook ben. 

Vraag uw opticien om informatie.

Altijd in Focus

www.hoya.nl



Hoyalux iD MyStyle V+ is een nieuw, innovatief multifocaal glas, dat 100% op maat wordt ontworpen. Bij 
traditionele brillenglazen zorgen hinderlijke beeldvertekening bij het opzij kijken en het continu moeten 
scherpstellen van de ogen bij wisselen van dichtbij naar veraf dat het kijkcomfort beperkt is.

Dankzij Hoyalux iD MyStyle V+ zijn deze beperkingen verleden tijd. Door o.a. de hoge mate van individualisering 
en het toepassen van de gepatenteerde Binoculair Harmonization Technology ervaart de brildrager helder, 
haarscherp zicht op alle afstanden, een zeer breed vertekening vrij gezichtsveld en de soepelste overgang tussen 
dichtbij en veraf zien. De brildrager hoeft niet zijn hoofd te draaien, maar laat zijn ogen het werk doen.

De gegevens van de oogmeting, het uitgezochte montuur, ervaringen met eerdere brillenglazen en vragen over 
de levensstijl, ondersteund door een speciaal softwareprogramma, dienen als basis voor het unieke ontwerp van 
Hoyalux iD MyStyle V+ glazen. Het gebruik van het visuReal videocentreersysteem zorgt hoge nauwkeurigheid 
monteren van de glazen in het montuur. Zo worden hoofdpijn en vermoeidheid, vaak veroorzaakt door 
onnauwkeurig geplaatste glazen, voorkomen. Bijzonder is ook het gemak en de snelheid waarmee men went aan 
deze nieuwe glazen: Hoyalux iD MyStyle V+ past zich aan de brildrager aan en niet andersom!

MAATWERK INNOVATIE IN MULTIFOCALE BRILLENGLAZEN 
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Sandwich
Na het maken van een groot aantal prototypes, die geen van allen goed 
waren, realiseerden we ons dat hout alleen niet voldeed aan de gewenste 
kwaliteitseisen. Daardoor ontstond onze tweede idee: carbon #ber.
Het montuur wordt met de hand gemaakt door lagen hout te verlijmen met 
carbon #ber. 

ZO IS ONS GEPATENTEERDE SYSTEEM GEBOREN
Bij het gebruik van hout op deze speciale manier: 

Flex scharnier
Comfortabel draagcomfort, dat was het volgende doel. We 
waren al halverwege door het super lichte gewicht van het 

montuur. Maar er miste nog iets. 

EEN FLEX SCHARNIER
Het perfecte en compacte "ex scharnier werd ontwikkeld, 

wat door het minimalisme een bijzonder fraai uiterlijk kreeg.

Eindeloos hout
Een concept met oneindig veel toepassingen. 

We konden de creatieve "air van onze ontwerpers niet 
beperken door slechts één houtsoort te gebruiken. Het besef 

ontstond dat wij door deze manier van houtbehandeling 
vrijwel elk houttype konden gaan inzetten.

ONEINDIGE MOGELIJKHEDEN
Omdat we niet gedwongen worden te kiezen voor één 
houtsoort, selecteren we het juiste soort dat past bij de 

persoonlijkheid van het speci#eke model bril.

Duurzaamheid 
We gebruiken alleen authentieke en natuurlijke houtsoorten die uit 
bossen komen die beheerd worden volgens FSC-normen. Verder 
gebruiken we volledig niet-toxische lijm, vernissen en kleursto$en en is 
elk productieproces gecerti#ceerd, zodat we kwaliteit, traceerbaarheid en 
duurzaamheid kunnen garanderen.

DE TOEKOMST VAN DESIGN IS DUURZAAMHEID.
Onze ontwerp#loso#e moet voldoen aan dit criteria.
De ethische normen die wij handhaven, maken onze brillen exclusief. Onze 
brildragers worden  aangetrokken door de kwaliteit van de producten, de 
duurzame productie en het prachtige ontwerp, lichtjaren verwijderd van de 
massaproductie van andere merken.



MOMENTS OF CLARITY
WITH

ERVAAR PERFECT ZICHT EN ULTIEME KLEURWEERGAVE 
MET RAY-BAN POLARIZED!

BEZOEK ONZE WINKEL EN ZIE HET VERSCHIL.

VERMINDERING VAN 
FELLE SCHITTERINGEN

HELDERE 
KLEUREN

BESCHERMING TEGEN
UVA EN UVB

BETER ZICHT 
EN CONTRAST
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De monturen en 

zonnebrillen collectie 

2014 hangt nu bij ons 

in de winkel
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RAY BAN®

OP STERKTE 
VANAF !129,-*

TOM FORD
OP STERKTE 

VANAF !239,-*

*zolang de voorraad strekt en vraag naar de voorwaarden


