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COLLECTION 2022/2023

COVER  ETNIA BARCELONA - €2 15

When life
gets blurry,
adjust
your focus.

fall  winter

COL L ECTION 20 2 2 - 2 0 2 3

We trokken de deur van de heerlijk warme dagen achter
ons dicht. De gezelligheid sluipt naar binnen en zonnige
zuiderse zomeravonden maken plaats voor knusse
haardvuurmomenten. Een wissel van de wacht die zich ook in
jouw kleerkast stilaan opdringt. Zachte texturen, warme tinten
en langere stofjes beleven opnieuw hoogdagen.
Om je najaarslook compleet te maken, ontbreekt enkel nog
een passende bril. Hij zet jouw blik op scherp en doet je
stralen als nooit tevoren. Welk model past het best bij jouw
gezichtsvorm? Hoe verkrijg je optimaal zicht? En wat kan je
doen om de levensduur van de bril te verlengen? Met die
vragen en nog zoveel meer helpen wij jou graag verder.
Klaar voor een gezellig en scherp najaar?
We verwelkomen je graag in onze winkel!

ETNIA BARCELONA - € 21 5

ETNIA BARCELONA - € 21 5

verwen
je ogen &
koester je bril
Net zoals andere waardevolle aankopen heeft ook een bril nood aan de
nodige zorgen. Wil je graag optimaal en langer genieten van jouw uniek
model? Volg dan deze tips:
1. Zet de bril altijd af en op met beide handen.
2. Bewaar de bril in een brillendoos. Let hierbij op dat je het montuur laat
rusten op de veren en niet op de glazen.
BA&SH - €2 2 8

3. Pas op voor hoge temperaturen. Leg de bril niet op het dashboard bij
mooi weer of spoel hem niet af met heet water. Dit kan zorgen voor
beschadiging van de ontspiegeling.
4. Spoel de bril af onder koud water vooraleer je reinigingsproduct
gebruikt. Zo voorkom je krassen op de glazen. Ook het gebruik van een
microvezeldoekje helpt hierbij.
5. Vermijd agressieve reinigingsproducten zoals afwasmiddel en
producten op basis van alcohol.
6. Sleutel niet zelf aan je bril om hem bij te stellen. Ga altijd langs bij je
opticien om schade te voorkomen.

ETNIA BARCELONA - € 2 1 5

LIMITED
EDITION

BOLON - € 225

ETNIA BARCELONA - € 2 1 5

CALVIN KLEIN  TITANIUM - €3 24

BA&SH - € 228

LIMITED
EDITION

HUGO BOSS - €2 2 0

ETNIA BARCELONA - € 2 1 5

CALVIN KLEIN  TITANIUM - € 324

CARVEN - € 349

HUGO BOSS - €2 0 0

LINKS  CALVIN KLEIN  TITANIUM - € 3 24
RECHTS  ETNIA BARCELONA - € 2 1 5

LIMITED
EDITION

What you
see is what
you get.

DAVID BECKHAM  TITANIUM
€ 294

Een nieuw tijdperk

in zien

EVERY YOU
DESERVES
NIKON
Gun uw ogen een tweede paar
Nikon brillenglazen om het meeste
uit je passie te halen!

VRAAG
NAAR ONS
TWEEDE
BRIL
AANBOD!

Met uw ultiem gepersonaliseerde
multifocale brillenglazen.

UITZONDERLIJK
ZICHT

NIKONLENSWEAR
.BE

Eenvoudig online lenzen en onderhoudsproducten
bestellen, waar je ook bent.
Ja, écht overal!

www.ilens.be/bourgoyschoonaarde
Dé online lenzenwebshop van Optiek Bourgoy!

De acties in deze folder zijn geldig vanaf 01/11/2022 t.e.m. 31/01/2023 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.
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