22/221
moda okularowa2

202/2moda okul arowa

Idealne oprawy dla dzieci i młodzieży.
Najnowsze trendy w najmodniejszych
kolorach. Wykonane z najwyższej jakości materiałów, łączą w sobie wyszukany design, atrakcyjne połączenia
kolorystyczne i niebanalny wygląd. To
propozycja dla tych nastolatków, którym nieobcy jest doskonały styl i modny wygląd. Kolekcja ta jest idealnym
uzupełnieniem codziennej garderoby
i modnym dodatkiem. Bogata stylistyka
z całą pewnością sprosta oczekiwaniom
nawet najbardziej wymagających okularników.
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Kolekcje dla
dzieci i młodzieży

N-JOY (dystrybucja: Rako Optyk
Serwis)

Ochrona, komfort, kolor i „dorosła” stylistyka: tak można podsumować aktualne trendy w kolekcjach dla dzieci i młodzieży. Dzieci uwiel-

biają naśladować dorosłych i stąd taka tendencja we wzornictwie okularowym dla najmłodszych użytkowników – modele jak dla rodziców,
tylko mniejsze. Poniżej przedstawiamy wybrane kolekcje i modele dostępne na polskim rynku. Rozwój tego segmentu rynku wskazuje na
rosnące zapotrzebowanie na ciekawe, dobrej jakości oprawy i okulary przeciwsłoneczne dla dzieci i młodzieży – oni też chcą mieć większy
wybór i większą różnorodność.
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SECG (dystrybucja: ATS)

Marka SECG powstała z myślą o najmłodszych użytkownikach i jest jedną z najlepiej sprzedających się marek dziecięcych opraw okularowych na świecie. Większość
modeli nie ma żadnych metalowych części, lecz jedynie lekki i bezpieczny materiał
o łagodnych krawędziach i elastycznych zausznikach. Dzięki tym cechom oprawy nie
wywołują podrażnień i ucisków oraz zapewniają dużą wytrzymałość i odporność na
uszkodzenia mechaniczne. Niektóre modele mają wymienne kolorowe zauszniki, co
pozwala najmłodszym na stworzenie własnej, indywidualnej pary okularów. Istnieje
też możliwość regulacji długości zauszników. Okulary zostały wyprofilowane w taki
sposób, aby oko znajdowało w centralnym punkcie tarczy. Okulary dziecięce SECG
pozwalają korygować wadę wzroku, nie ograniczając aktywności w życiu codziennym. Są bardzo cenione za swą wysoką jakość i przystępną cenę.

SOLANO JUNIOR (dystrybucja: AM Group)

Oprawy i okulary przeciwsłoneczne Solano Junior przeznaczone są dla dzieci
i młodzieży w wieku od 4 do 12 lat. Dominującą cechą najnowszych propozycji jest
żywa, radosna kolorystyka i stylistyka naśladująca tę dla dorosłych.
Foto: AM Group
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SZIOLS (dystrybucja: Hayne)

LORENZO CONTI (dystrybucja: ATS)

Firma Hayne przypomina o profesjonalnych okularach sportowych SZIOLS
Indoor Kids. To idealne rozwiązanie, by zapewnić małemu sportowcowi komfortowy powrót na salę gimnastyczną.
SZIOLS Indoor Kids to połączenie nowoczesnej technologii, najwyższych
norm bezpieczeństwa i modnego wzornictwa. Są to okulary stworzone z myślą
o sportach kontaktowych, idealnie sprawdzające się na zajęciach WF.
Foto: Hayne

NIKE (dystrybucja: AM Group)

Kolekcja Nike (w portfolio Marchon) skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku od
5 do 16 lat. Po oprawy i okulary przeciwsłoneczne tej marki sięgną aktywni użytkownicy, chętnie uprawiający sporty i zabawy na świeżym powietrzu, dla których idolami
są sportowcy. Marka gwarantuje wysoką jakość, a produkty optyczne stanowią świetne
uzupełnienie sportowej odzieży i obuwia Nike.

Inspiracją dla projektantów opraw Lorenzo Conti jest świat sztuki oraz nowoczesnych technologii, dlatego wpisują się one we współczesny kontekst mody. Kreatywność i innowacyjność odgrywają w procesie projektowania bardzo istotne
role. Kolekcje mają wyrazisty charakter i dlatego skierowane są do młodych miłośników miejskiego stylu, którzy śledzą najnowsze trendy w modzie. Najbardziej
odważne modele, dzięki ciekawym połączeniom wielu kolorów, przeznaczone są
dla młodzieży lubiącej wyróżniać się z tłumu. Po mniej agresywne projekty sięgną
młodzi ceniący sobie ciekawy design o wysokiej jakości.
W całej gamie stylów Lorenzo Conti młodzież znajdzie styl elegancki i klasyczny,
ale również śmiały i wyzywający. Jedną z najbardziej rzucających się w oczy cech,
która wyróżnia projekty Lorenzo Conti, jest ciekawe połączenie kolorów na frontach i zausznikach.

Foto: ATS

SHOPTIC (dystrybucja: Optykon)

Hurtownia Optyczna Optykon również pamięta o swoich najmłodszych klientach. Swoją ofertę wzbogaciła zatem o okulary przeciwsłoneczne niemieckiej marki Shoptic.
Okulary zapewniają dzieciom 100% ochrony przed UV oraz polaryzację przy zabarwieniu soczewek 80–85%. Wykonane są z miękkiego i elastycznego materiału, dopasowanego kolorystycznie. W zależności od modelu, mogą występować także w wersji z opaską na
głowę, gumowymi wkładkami antypoślizgowymi na zausznikach i części nosowej. Okulary te są przeznaczone dla dzieci w kategorii wiekowej od 0 do 10 lat.
Foto: Optykon

Foto: Marchon

LACOSTE (dystrybucja: AM Group)

Młodzieżowe propozycje Lacoste to najlepszy przykład „dorosłej” stylistyki okularowej, ale w mniej dorosłej kolorystyce. Żywe kolory, modny design, świetna jakość
wykonania i kultowy krokodylek na zauszniku to gwarancja powodzenia wśród młodzieżowych użytkowników.

Foto: Marchon

PICOLLO (dystrybucja: Rako Optyk Serwis)

To kolekcja kierowana do najmłodszych, doskonała jakość za rozsądną cenę. Oprawy zaprojektowane
z myślą o małych dzieciach charakteryzują się różnorodną kolorystyką, bogatym i modnym wzornictwem, a przede wszystkim wysoką jakością i estetyką wykonania. Materiały, z których zostały wykonane, są trwałe, lekkie i w pełni bezpieczne. Niektóre tworzywa cechuje wyjątkowo wysoka elastyczność i odporność, dzięki czemu są mniej podatne na uszkodzenia.
Szeroki wachlarz kształtów, fasonów, kolorów i rozmiarów zaspokoi nawet najbardziej wybrednych
milusińskich.
Foto: Rako
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NANOVISTA (dystrybucja: Brenk i Spółka)

Marka NanoVista obejmuje trzy kolekcje korekcyjne i jedną przeciwsłoneczną. Wszystkie oprawy zostały wykonane z miękkiego, elastycznego materiału Siliflex, który jest
o 35% lżejszy od acetatu, a przy tym niezwykle wytrzymały. Materiał ten oraz konstrukcja fleksów zostały opatentowane przez firmę GVO. Zestawy opraw korekcyjnych
obejmują dwa warianty: z zausznikami i gumką lub z taśmą neoprenową. Pierwsze dwie
kolekcje Silicon Baby oraz Silicon Baby II przeznaczone są dla najmłodszych użytkowników, już od wieku niemowlęcego. Oprawy te nie mają metalowych elementów, a ich
ergonomiczny kształt dostosowany jest do warunków morfologicznych dzieci.
Kolekcja Nano przeznaczona jest dla dzieci w wieku 4–14 lat. Oprawki z tej linii
w okolicy nosa zostały pokryte gumą zapobiegającą przemieszczaniu się. Także zakończenia zauszników wykończone są miękką gumą, co zapewnia wysoki komfort.
Dodatkowo oprawki z kolekcji Silicon Baby II i Nano mają regulowane końcówki zauszników, które można odpowiednio dopasować do kształtu głowy.
NanoSol zaś to linia okularów przeciwsłonecznych z soczewkami kategorii 3 i 4,
zapewniającymi najwyższą ochronę przed światłem UV. Soczewki wykonano w technologii BlueBlock, która zapobiega dostawaniu się promieniowania HEV (high-energy
visible) do oka. Promieniowanie to uznawane jest obecnie za najbardziej szkodliwe,
zwłaszcza dla dzieci i może się przyczyniać do AMD. Unikalne filtry BlueBlock to maksymalna ochrona przy jednoczesnym naturalnym odwzorowaniu kolorów.
W ofercie NanoSol znajdują się też modele ze specjalistycznymi soczewkami polaryzacyjnymi, lustrzankami i powłokami antyrefleksyjnymi od strony wewnętrznej,
przeznaczone dla najbardziej wymagających użytkowników.
Foto: NanoVista

RICCO (dystrybucja: ATS)

Duża część kolekcji opraw okularowych marki Ricco przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży. Oprawy te występują
w wielu wariantach kolorystycznych, co pozwala na dobranie ciekawego modelu nawet dla bardzo wymagających
użytkowników. Oprawy wykonane są z wysokiej klasy metalu
i acetatu, które zapewniają wytrzymałość i trwałość – cechy
szczególnie pożądane w oprawach dla dzieci i młodzieży.
Przyjemność noszenia opraw Ricco wynika z zastosowania miękkich, przyjemnych w dotyku tworzyw. Oprawy młodzieżowe stylizowane są na oprawy dla dorosłych, dlatego
młodzi użytkownicy mogą podążać za najpopularniejszymi
trendami mody.

Foto: ATS
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