
Wij danken
onze klanten in december met 

DEZELFDE
EINDEJAARSKORTING
als vorige jaren
 

en en je hebt kans op een van de 6 UNIZO CAVA flessen
of de UNIZO cadeaubon van 250 euro
 

en 3 klanten krijgen hun 
MONTUUR terugbetaald
na de trekking begin januari
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Blackfin is het enige product op de markt dat zo’n 

ultra dunne veren  in het kostbare beta-titanium aanbiedt.
Dit technisch snufje zorgt voor een uitstekend comfort door 

zijn extreme flexibiliteit en de mogelijkheid tot aanpassing van de veren.
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Uw ogen zijn net zo uniek als uzelf. Met een bril van 
Rodenstock bent u verzekerd van een net zo uniek 
maatwerkproduct. Brillenglazen en monturen zijn 
volledig afgestemd op u en uw behoeften. Op basis 
van een precisieoogmeting en passend persoonlijk 
advies wordt een uniek model vervaardigd: uw 
perfecte bril.

ONTDEK DE 
REVOLUTIONAIRE 
VUILAFSTOTENDE 

X-TRA CLEAN 
TECHNOLOGIE!

Dankzij de innovatieve afwerking hebben X-tra 
Clean glazen een ongekend glad laagje. Zo 
glad  dat stof en vuiltjes amper kans krijgen 

om zich vast te hechten. 
ACTIE tot 31/12/2019: X-tra Clean gratis

* zie voorwaarden in de winkel



Christmas edition met paraplu
Ben jij nog op zoek naar een passend én funcBen jij nog op zoek naar een passend én func-
tioneel cadeau voor de feestdagen? Loop dan 
snel eens bij ons binnen, want wij hebben de 
exclusieve Christmas Special van de Porsche 
Design Reading Tool collection in huis. De strak 
vormgegeven leesbril met de standaard 
sterktes +1, +1,5, +2 en +2,5 straalt luxe uit. 

Bij iedere Porsche leesbril, optische bril of zon-
nebril krijgt U er bij OPTIEK MAEYAERT ook 
nog een luxe Porsche Design paraplu bij 
cadeau. Als dat geen mooie verrassing is onder 
de boom!

bij iedere PORSCHE bril
GRATIS PORSCHE DESIGN 
PARAPLU
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De nieuwe optische brillen IKKS Junior gaan mee met de tendens om te spelen met kleur 
en vorm, opgebouwd rond drie verschillende thema's: Urban Rock, Military en Denim. 
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Sinds de lancering heeft het brillenetiket neubau eyewear de frisse geest 
van jonge creatieve geesten, gecombineerd met jarenlange expertise.
Neubau eyewear is genomineerd voor de German Design Award 2019, 
die zich wijdt aan innovatieve producten en projecten. 
Het jonge brillenmerk werd gekozen ondermeer vanwege zijn uitstekende 
merkidentiteit.
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Een Calvin Klein bril staat voor elegantie en moderne verfijning. Door 
subtiele details en verfijnde kleuren zijn de brilmonturen van Calvin Klein 
tijdloos te noemen. De collectie CK brillen bestaat uit diverse modellen 
en stijlen, van minimalistisch tot kleurrijk en van casual tot klassiek.



Minimalistische design 
resulteert in een vederlicht 
montuur. Je voelt amper dat 
je een bril draagt.
Bepaal zelf de perfecte look. Bepaal zelf de perfecte look. 
OPTIEK MAEYAERT helpt je 
kiezen uit veel verschillende 
vormen.
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Voor de laagstaande winterzon is een zonnebril in je wagen onmisbaar!
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We helpen u graag bij de keuze uit 
de vele MODIEUZE COLLECTIES
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