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C O L EC Ț I I REP REZEN T A T E
EC L US I V Î N RO M Â N I A p r in

Colecțiile pe care vi le prezentăm sunt deﬁnite de o varietate de texturi, tonuri de
culori unice și forme soﬁsticate.
Va ﬁ ușor să descoperiți eleganța lucrăturii artizanale, creativitatea, ingeniozitatea,
raﬁnamentul și funcționalitatea transferate în produsul ﬁnit de meșteșugari fără egal.

MISIUNE, VIZIUNE, VALORI
Ramele de ochelari si ochelarii de soare pe care vii propunem, aparțin
categoriei house brand, conﬁgurând colecții renumite în lume ale unor
producători de top - italieni, spanioli, francezi - apreciați pentru
calitățile de excepție ale produselor, inventivitate, non-conformism și
eleganță.
Pentru a satisface toate cerințele vizuale ale purtătorilor, Optic Partner
prezintă colecții complete, cu o vastă adresabilitate, de la eleganța
feminină a monturilor Donna Fontana și KOTYS, la vibrația cool a
ramelor pentru adolescenți 99John St.NYC. De la funcționalitatea și
designul perfecționistului DEMETZ, la extravaganța pe care cei mai
îndrazneți, extrovertiți, purtători o găsesc în mereu surprinzătorul
Woodys Barcelona. ENZO și Thema vin cu propuneri masculine, retro
dar actuale, de mare raﬁnament.
Stilul autentic și libertatea de expresie sunt calități ce deﬁnesc cel mai
bine colecțiile din portofoliul Optic Partner, urmând tendințele modei și
celebrând identitatea.
Acoperind un segment atât de amplu de purtători, colecțiile noastre
apelează la un larg sortiment de materiale pentru monturile optice acetat, ULTEM, titan, TR90, etc.

Ochelarii WOODYS parcurg un proces de
fabricatie de peste 120 de pași. O lucrare
artizanală laborioasă pentru a obtine ochelari
eleganti, rezistenti și durabili.
Creativitatea designerilor brandului transformă
modele atemporale, readucându-le în actualitate
printr-o reinterpretare surprinzătoare.
Designul inovator și ergonomic îmbină materiale
premium cu forme atipice și combinații cromatice
originale, dând naștere unui stil unic. Ochelari
unici, pentru oameni unici!
Combinația este un must have la Woodys! Se joacă
de-a combinația cu acetatul, metalul și transparențele pentru a crea monturi senzuale și feminine.

Mod. JOE 03

În prezent, Woodys împarte colecția sa de ochelari
de soare și rame de ochelari în trei mari colecții:
ORIGINAL, UNIQUE si HEROES.
Atenți la nevoile planetei, echipa Woodys Barcelona a avut ideea genială de a recicla și reutiliza
lemnul special tratat al plăcilor de surf/skateboard,
pentru a-l transforma în rame de ochelari.

Colecția ORIGINAL, prima colecție a
brandului- ochelari fabricați 100% din
diferite esențe de lemn în funcție de model este una dinamică, ce include mai nou,
ﬁnisaj cu acetat și tije metalice pe partea de
lemn din față a ramelor, impunându-l ca un
stil la modă.
Pentru colecția UNIQUE, se utilizează
acetat combinat cu esențe de lemn
stratiﬁcat, infuzând stilul retro cu tendințe
actuale, deosebit de apreciate, folosind
acetat italian Mazzuchelli și acetat francez
sau japonez, pentru a crea culori unice și
originale.

Mod. JELLYFISH 04

Colecția HEROES este fără îndoiala cea mai
trendy și mai îndrăzneață linie în ceea ce
privește formele și modelele care alcătuiesc
colecția Woodys Barcelona, reușind să
realizeze designuri inovatoare, cu cele mai
îndrăznețe, unice și atipice forme, prin
utilizarea unor materiale de cea mai înaltă
calitate. În plus, au conceput și introdus o
gamă de rame din oțel inoxidabil și tije
beta-titan care fac din acest stil cea mai
ușoară și confortabilă pereche de ochelari
disponibilă.

Mod. U-286

Mod. U-297

Mod. T-1411

Astăzi, Thema Optical este unul dintre liderii importanți pe piața de ochelari premium. Linia oferă
12 colecții exclusive, care se potrivesc nevoilor întregii familii.

modelul poartă VALLEY

Situată lângă unul dintre splendidele torente Dolomite, astăzi THEMA - a FAMILY FACTORY este o
sursă de mândrie pentru Veneto, cu rădăcini solide în zona Cadore și prezență atât în Italia, cât și
în străinătate, făcându-l lider în sectorul private label. Calitatea, stilul tradițional, atenția la
detalii, culorile și cea mai nouă tehnologie se combină pentru a completa această colecție unică.

Ani de cercetare au permis echipei Thema să revoluționeze prelucrarea acetatului și
să patenteze o nouă formă de tehnologie, 3D ACETATE TECHNOLOGY®.

Mod. T-425

Eleganța italiană aplicată ochelarilor! Culori, forme și detalii, create pentru a spori
farmecul oricărei femei. Lejeritate, tehnologie și exclusivitate este ceea ce
deﬁnește ﬁecare model al acestei colecții vaste. Linia clasică pentru bărbați și
femei, modelele pentru juniori și o gamă largă de stiluri elegante dar moderne,
completează colecția.

Caracteristica particulară a 3D ACETATE TECHNOLOGY
este aceea a sculptării ochelarilor direct în forma lor
finală, fără a supune materialul la încălzire sau îndoire
ulterior. Acetatul este un material flexibil, asemănător
lemnului, prin urmare, cu cât este mai putin stresat, cu
atât este mai probabil să-ti mentină forma.
Pentru a obtine culori exclusive și efecte particulare, se
combină diverse straturi de acetat de diverse culori.
3D ACETATE TECHNOLOGY® este o tehnică ecologică - nu
utilizează solventi - ce evită formarea de bule de aer,
garantând astfel o legătură perfectă între straturile din
care sunt sculptate ramele de ochelari.
Productia ramelor Thema utilizănd această tehnologie,
evocă modul în care Michelangelo ῎elibera῎ prin
sculptură forma captivă dintr-un bloc brut de marmură.

Mod. OV-308

Această tehnică a dus la crearea colectiei O-Six 3D
Acetate, inspirată din artă și produsă la cerere,
biometrică, realizată fără stres termic pe curbe,
prietenoasă cu mediul înconjurător și într-o combinatie
infinită de culori.

®

KOTYS

La fel de ofertantă este colecția KOTYS și în
privința ochelarilor de soare cu design modern, in
culori timeless - negru, gri, auriu- și lentile
polarizate ce asigură confortul și protecția vederii.
De la acetat de cea mai bună calitate și inserții de
titan, la mixuri în stiluri variate, ramele de ochelari
și colecția de ochelari de soare KOTYS, vin să
adauge un plus de eleganță, prospețime și
naturalețe purtătorului.

Mod. KTJ501_C1

Deși KOTYS este un brand recent intrat în minunata
lume a ochelarilor, acesta confirmă așteptările
creatorilor săi, fiind un brand românesc ce s-a
făcut deja remarcat prin estetica în tendințe și
calitatea excelentă a materialelor, ceea ce
conferă liniilor sale eleganță, rezistență,
adaptabilitate și confort în utilizare.

®

KOTYS
Începând cu formele feminine gingașe,
demne de numele zeiței traco-dacice pe care
îl poartă, la cele masculine cu accente virile
în culori trendy sau neutre, KOTYS propune
fiecarui membru al familiei varianta optimă
pentru orice ocazie.

Mod. KTS004

Create cu gândul la femei puternice,
independente dar feminine, colecțiile KOTYS
se adresează cu precădere acestui segment
fără a neglija modelele masculine ce iși
găsesc locul beneficiind de designuri variate
- clasice sau îndrăznețe dar întotdeauna
moderne.

®

Mod. KTMS504-C1

KOTYS
SUNGL ASSES

Mod. KTS026

®

KOTYS
KIDS

Mod. VG-979

Povestea lui Giorgio Valmassoi este cea a unui
om care a ales în mod conștient să-și dedice
viața nu unui loc de muncă ci unei pasiuni. Ceea
ce se face cu pasiune, fie că este un produs sau
un serviciu, devine ceva unic și original,
deoarece aceeași pasiune este transmisă în
ceea ce facem și cum o facem. Acesta este
secretul unei mici companii de familie cunoscută
în întreaga lume.
Din 1971 ochelarii lor sunt sinonimi cu stilul,
eleganța, calitatea și confortul.
Elemente care garantează clienților o satisfacție
completă a produsului care, așa cum spune
Valmassoi însuși, este adevăratul secret al
succesului său.
Pasiunea și valorile sale au fost transmise
copiilor săi, care au perseverat pe urmele sale,
aducând idei și tehnologii noi pentru a continua
să satisfacă pe deplin nevoile clienților lor.

Mod. VG-968

Gama Giorgio Valmassoi 1971 reunește cele mai
reușite produse ale sale: un omagiu adus omului,
poveștii sale, pentru tot ceea ce a făcut și
continuă să facă.

De ani de zile, brandul românesc ENZO aduce
în peisajul zgomotos al ramelor de ochelari,
calm, noblețe și stil rafinat, inconfundabil.
Prin modelele de ochelari destinate cu
preponderență bărbaților, ENZO se
adresează celor extrovertiți, aventuroși,
încrezători și preocupați de stilul propriu.
Colecția întruchipează valorile mărcii, prin
modele clasice reinterpretate, în culori
atrăgătoare ce transmit energie și stare de
bine, designul contemporan adresându-se
purtătorilor cu spirit tânăr.
Extrem de ofertantă, colecția ENZO propune
modele antagonice - rame fine metalice cu
contur delicat dar și rame din acetat,
îndraznețe, cu contur pronunțat, plin de
personalitate.

Mod. KTMS504-C1

®

®

Mod. EZM509-C4

Gama vastă de forme și culorile variate ale
ochelarilor oferă modele atrăgătoare atât
pentru adepții stilului eclectic, cât și pentru
publicul larg.
Promovând ideea de produse premium la
prețuri accesibile, modelele ENZO sunt
armonizate prin designul ce transcede
timpul cu formele unice și armonioase,
combinații de culori elegante și materiale de
cea mai înaltă calitate.

Mod. DF-261

modelul poartă VALLEY

Mod. DF-276

Având în vedere cei 17 milioane de sportivi care
poartă lentile corective, Demetz - companie
franceză specializată în optică sportivă de peste
70 de ani - a studiat nevoile tehnice, morfologice
și vizuale ale sportivilor, dezvoltând produse
specifice pentru fiecare sport tinând cont de
mediul în care vor actiona.

Astfel s-a ajuns la o colectie de peste 200 de
modele de rame, care sunt atât ușoare cât și
rezistente, elegante, echipate cu lentile optice
corective sau nu.
Colectia este structurată pe trei categorii Demetz High Tech, Demetz Polyvalence, Demetz
Kids/Ados și acoperă toate sporturile!

Mod. SOFTNESS R

Obiectivul declarat al celor de la Demetz fiind
obtinerea unei îmbunătătiri a performantei
sportive coroborată cu cea mai bună protectie
posibilă.

Mod. VALLEY

MOUNTAIN & SNOWBOARDING - modele pentru ski, snowboard, alpinism, drumeție.
OUTDOOR - modele pentru golf, tenis, ciclism, alergare, rollerblading, atletism.
AQUATIC - modele pentru scufundări, înot, kitesurf, jet ski, windsurfing.
BALL SPORTS - modele pentru baschet, handbal, fotbal, squash, badminton.
De asemenea, o mare atentie se acordă modelelor din grupa - adolescenti și copii,
fiind create peste 45 de modele pentru purtătorii de la 6 luni la 14 ani, Demetz lansând
prima colectie pentru copii de la 6 luni.
Estetici, confortabili, ergonomici, rezistenti și ușori, ochelarii Demetz Kids au fost
conceputi pentru a răspunde nevoilor copiilor mici și sunt disponibili în 5 forme
tehnice care se adresează vârstei copilului.
Purtând ochelari Demetz, în cazul unui impact, lentila nu poate ieși din ramă, ochiul
fiind astfel protejat datorită cadrului/ramei anti-detașare.

Amplă și completă, această gamă acordă atenție
celor mai noi tendințe, ceea ce este în prezent cool,
la modă și atrăgător - cu alte cuvinte, exact așa cum
sunt tinerii!

Mod. JSV-074

Colorat, distractiv și la modă, 99 JOHN ST.
este linia tânără de la Thema, ideală pentru copii și
adolescenți.

Mod. U-280

Mod. U-245
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