
okulary do czytania  

STYCZEŃ –  LUTY 2023  

www.optiphar.pl  



OPTIPHAR Małgorzata Wróblewska 

ul. Żonkilowa 12/d,  

62-080 Tarnowo Podgórne 

NIP 778-103-46-86 

tel. 500 517 350 bądź  

501 109 502  

ZAMÓWIENIA 

REGIONALNY PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY  

DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO: 

Marcin Wróblewski 

Telefon: 501 109 502 

E-mail: okularydlaaptek@int.pl 
 

 

ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE 

Dla województw:  kujawsko-pomorskie, zachodnio-pomorskie, mazowieckie, warmińsko- 

    mazurskie, podlaskie, lubelskie, opolskie 

Telefon: 792 710 484 

E-mail: sylwia.okularydlaaptek@gmail.com 

 

 

Dla województw:  pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, śląskie, święto-       

    krzyskie, podkarpackie 

Telefon: 512 707 935 

E-mail: poznan.okularydlaaptek@gmail.com 

 

 

Dla województw:  małopolskie oraz łódzkie 

Telefon: 579 655 803 

E-mail: okularydlaaptek1@int.pl 



OKULARY  DAMSKIE 



Model: V V4522 NOWOŚĆ 

Cena netto: 15,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: V V4622 NOWOŚĆ 

Cena netto: 15,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: V V4722 NOWOŚĆ 

Cena netto: 15,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: V V4822 NOWOŚĆ 

Cena netto: 15,99 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowo-metalowe, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: V V4922 NOWOŚĆ 

Cena netto: 15,99 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowo-metalowe, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  



Model: OK256 ANTYREFLEX NOWOŚĆ 

Cena netto: 15,99 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe z powłoką antyrefleksyjną, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: V V4322 NOWOŚĆ 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe z flexem, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: V V4422 NOWOŚĆ 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe z flexem, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: OK251B NOWOŚĆ 

Cena netto: 15,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: OK251CC NOWOŚĆ 

Cena netto: 15,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  



Model: V V3021 

Cena netto: 15,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowo-metalowe z flexem, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: V V520 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe z flexem, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: V V420 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe z flexem, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: V V2721 

Cena netto: 15,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowo-metalowe, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: V V2821 

Cena netto: 15,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowo-metalowe, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  



Model: 8507 ANTYREFLEX NOWOŚĆ 

Cena netto: 24,99 
Informacje dodatkowe: okulary metalowe, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: V V3321 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe z flexem, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: V V3521 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe z flexem, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: V V3221 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: V V3721 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  



Model: V V3421 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe z flexem, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: V V3621 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe z flexem, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: V V1421 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe z flexem, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: V V1821 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe, dostępne w mocach od +1,0 do +3,0 co 0,5 dioptrii.  

Model: V V2021 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe (elastyczne nauszniki), dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  



Model: V V1721 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe z flexem, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: V V1921 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe (elastyczne nauszniki), dostępne w mocach od +1,0 do +3,0 co 0,5 dioptrii.  

Model: V V2521 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe z flexem, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: V V1621 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe z flexem, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: V V3121 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe z flexem, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  



Model: V V720 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe z flexem, dostępne w mocach od +1,0 do +3,0 co 0,5 dioptrii.  

Model: OK 251C NOWOŚĆ 

Cena netto: 15,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: RG 290A 

Cena netto: 15,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe z flexem, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: OK 265K 
 

Cena netto: 14,5 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe, dostępne w 

mocach od +1,0 do +3,0 co 0,5 dioptrii.  

  

  

Model: V V820 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe z flexem, dostępne w mocach od +1,0 do +3,0 co 0,5 dioptrii.  



Model: RG 302A 
 

Cena netto: 15,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowo-metalowe z 

flexem, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 diop-

trii.  

  

Model: RG 284 
 

Cena netto: 15,50 

Informacje dodatkowe: okulary plastikowe,  

dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

  

  

Model: OK 219CC 
 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe, dostępne w 

mocach od +1,0 do +3,0 co 0,5 dioptrii.  

  

  

Model: OK 220F 
 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe z flexem, 

dostępne w mocach od +1,0 do +3,0 co 0,5 dioptrii.  

 

  

Model:OK 220C 
 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe z flexem, 

dostępne w mocach od +1,0 do +3,0 co 0,5 dioptrii.  

 

  

Model: OK 225C 
 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe z flexem, 

dostępne w mocach od +1,0 do +3,0 co 0,5 dioptrii 

 

  



OKULARY MĘSKIE ORAZ  
UNISEX 



Model: V V4122 NOWOŚĆ 

Cena netto: 15,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe, bez ramkowe z flexem, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: V V4222 NOWOŚĆ 

Cena netto: 15,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe, bez ramkowe z flexem, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: OK231 NOWOŚĆ 

Cena netto: 15,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: V V1220 ANTYREFLEX 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary metalowe z flexem oraz powłoką antyrefleksyjną, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: V V220  

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe z flexem, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  Okulary posiadają BLUE LIGHT FILTER czyli filtr niebieskiego światła. 



Model: V V4022 BLF 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe z flexem, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  Okulary posiadają BLUE LIGHT FILTER czyli filtr niebieskiego światła. 

Model: V V2221 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary metalowe z flexem, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: V V2421 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: V 9017 

Cena netto: 14,99 
Informacje dodatkowe: okulary metalowe z flexem, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: V V3822 BLF 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe z flexem, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  Okulary posiadają BLUE LIGHT FILTER czyli filtr niebieskiego światła. 



Model: B 9017 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe z flexem, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: V V1321 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe z flexem, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: Q 9017 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary metalowe, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: V V1120 ANTYREFLEX 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe z flexem, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,25 dioptrii.  Okulary posiadają powłokę antyrefleksyjną.  

Model: V V2121 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe z flexem, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  



Model: V V1521 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe z flexem, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: P 9017 

Cena netto: 14,50 
Informacje dodatkowe: okulary metalowe z flexem, dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

Model: R 9017  
ANTYREFLEX 

Cena netto: 11,5 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe z flexem, 

dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

  

  

Model: 9017N  
 

Cena netto: 10,5 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe z flexem, 

dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

  

  

Model: FA 005 

Cena netto: 10,5 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe z flexem, 

dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

  

  



Model: 8001  
 

Cena netto: 10,5 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe z flexem, 

dostępne w mocach od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii.  

  

  

OKULARY NIESTANDARDOWE 

      MODEL: BLF 73B  

BLF czyli Blue Light Filter (filtr światła niebieskiego) chroni nasze oczy przed 

szkodliwym promieniowaniem światła niebieskiego z laptopów, smartfonów, 

tabletów, telewizorów czyli urządzeń których używamy nawet po kilkanaście 

godzin w ciągu doby. Emitowane przez te urządzenia światło niebieskie może 

powodować suchość, podrażnienia oczu, niewyraźne widzenie, zmęczenie i bóle 

głowy. Powłoka BLF likwiduje negatywne dla naszych oczu skutki 

promieniowania. Wszystko w pięknym luksusowym pudełku wraz ze skórzanym 

etui. Produkt szwajcarskiej firmy Montana Eyewear. 

 

Cena: 26 zł netto  
Dostępne moce: od +1,0 do +3,5 co 0,5 dioptrii—model dostępny także bez mocy (0,0) czyli okulary do komputera. 



Model: BLF 760 
 

Cena netto: 26,00 
  

  

  

  

Model: BLF 727 
NOWOŚĆ 

Cena netto: 26,00 
 

  

  

  

Model: BLF 743 
 

Cena netto: 26,00 
 

  

  

  

Model: BLF 849 
 

Cena netto: 26,00  
  

  

  

  

Model: BLF 560 
 

Cena netto: 26,00 

OKULARY „ZERÓWKI” Z ANTYREFLEKSEM, FILTREM UV 400 I FILTREM ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO.   



STREFA NAJNIŻSZEJ 

CENY!!!!!! 

Model: 4091 

Cena netto: 6,00 dostępne dioptrie 

+2,0 / +3,0 / +3,5 

Informacje dodatkowe: okulary plastikowe z flexem 

Model: V V2621 

Cena netto: 9,99  
dostępne dioptrie od +1,0 do +3,5 co +0,5 dioprtii 
Informacje dodatkowe: okulary plastikowe z flexem 



Model: 4 gold 
 

Cena netto: 9,99  
Kolor: złoty 

Materiał: metal 

Długość: 75 cm 

  

BIŻUTERYJNE ŁAŃCUSZKI DO OKULARÓW.  

Model: 9 gold 
NOWOŚĆ 

Cena netto: 9,99 
 Kolor: czarny 

Materiał: metal 

Długość: 75 cm 

 

Model: 10 gold 
 

Cena netto: 9,99  
Kolor: złoty 

Materiał: metal 

Długość: 75 cm 

 

Model: 15 black 
 

Cena netto: 9,99 
 Kolor: czarny 

Materiał: metal 

Długość: 75 cm 

 

Model: 15 gold 
 

Cena netto: 9,99  
 Kolor: złoty 

Materiał: metal 

Długość: 75 cm 

 

Model: 18 gold 
 

Cena netto: 9,99 
 Kolor: złoty 

Materiał: metal 

Długość: 75 cm 

 



AKCESORIA  
ŚCIERECZKI GRATIS DO KAŻDEJ ZAKUPIONE PARY  

Etui wsuwane z materiału skóropodobnego. 

Cena: 1,22 zł netto  

 

SZNURECZKI KLASYCZNE DO OKULARÓW  

Cena: 18 zł netto (paczka 12 sztuk) - kolor czarny 

NOWOŚĆ  

Spray anti-fog do czyszczenia (30 ml). Usuwa bezpiecznie kurz i brud z okularów, obiektywów oraz ekranów zapobiegając zapa-

rowaniu. Produkt szwajcarsko-niemieckiej firmy Montana. Cena  11,99 netto/szt  



EKSPOZYTORY na 6, 40, 80 par 



OPTIPHAR Małgorzata Wróblewska 

ul. Żonkilowa 12/d,  

62-080 Tarnowo Podgórne 

NIP 778-103-46-86 

tel. 500 517 350 bądź  

501 109 502  

ZAMÓWIENIA 

REGIONALNY PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY  

DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO: 

Marcin Wróblewski 

Telefon: 501 109 502 

E-mail: okularydlaaptek@int.pl 
 

 

ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE 

Dla województw:  kujawsko-pomorskie, zachodnio-pomorskie, mazowieckie, warmińsko- 

    mazurskie, podlaskie, lubelskie, opolskie 

Telefon: 792 710 484 

E-mail: sylwia.okularydlaaptek@gmail.com 

 

 

Dla województw:  pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, śląskie, święto-       

    krzyskie, podkarpackie 

Telefon: 512 707 935 

E-mail: poznan.okularydlaaptek@gmail.com 

 

 

Dla województw:  małopolskie oraz łódzkie 

Telefon: 579 655 803 

E-mail: okularydlaaptek1@int.pl 


