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Rodzaj soczewek Cena w PLN

Jednoogniskowe

Dwuogniskowe

Degresywne

Progresywne

Progresywne FreeForm

AR Powłoka antyrefleksyjna

PLATINUM  Obustronna powłoka  ASAF 

Bezpieczne okulary korekcyjne BOLLE dostępne są w zakresach mocy optycznych -8,00 / +8,00 D 

dla soczewek sferycznych oraz od -6,00 / +6,00 D dla soczewek cylindrycznych (z uwzględnieniem ograniczeń 

narzuconych przez wybrane oprawy).

Powyższy cennik nie obejmuje wszystkich dostępnych soczewek i powłok. 

W celu uzyskania pełnej informacji, prosimy o kontakt.

Ceny okularów korekcyjno ochronnych Bolle Safety nie zależą od wybranej ramki, 

a TYLKO od zastosowanego rodzaju soczewek i dodatkowych powłok.

Soczewki poliwęglanowe (PC) z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem (AS anti-scrach).

Wytrzymałość mechaniczna F wg EN 166.

Okulary - zawsze komplet z etui i sznureczkiem 

Powyższa cena obejmuje koszt kompletnych okularów korekcyjno ochronnych, 

wykonanych w jednej z wybranych oprawek Bolle Safety. 

Okulary są dostarczone w sztywnym etui, ze sznureczkiem i ściereczką do czyszczenia okularów. 

Trzy dokumenty w jednym dostarczane z okularami. Znakowanie okularów.

Dodatkowe powłoki

Okulary dostarczane są z imienną deklaracja zgodności z EN 166. Dokument ten jest też dowodem 

dwuletniej gwarancji producenta i dowodem polisy ubezpieczeniowej do sumy 5000 GBP. 

Aby okulary korekcyjno-ochronne otrzymały indywidualną deklarację zgodności z EN 166, konieczne jest 

spełnienie trzech warunków: oprawa okularów i soczewki - MUSZĄ być certyfikowane zgodnie z EN 166.  

Laboratorium optyczne dokonujące końcowego montażu - MUSI być certfikowane zgodnie z EN 166, 

dowodem tego jest grawerowane oznaczenie indywidualne na każdej soczewce okularów, zgodnie z 

wymaganiami normy EN 166. TYLKO laboratoria certyfikowane mogą znakować wykonane okulary, 

zgodnie z EN 166. 
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Na dostarczone okulary wystawiana jest faktura VAT z dolicznym 8% podatkiem VAT. Badanie i serwis 

optometrysty kosztuje 49,00 PLN netto. Warunki płatności są uzgadniane z optometrystą, który dostarcza 

Państwu okulary Bolle. 

PLATINUM - innowacyjna powłoka BOLLE. Jest stosowana obustronnie na powierzchni soczewki, 

daje ponad normatywną odporność na zarysowanie i zaparowanie (lepsza ochrona niż wymagana: K i N 

wg EN 166). Daje to doskonały komfort pracy i znacznie lepszą ochronę soczewki przed szkodliwymi 

czynnikami mechanicznymi i chemicznymi. 

AR - powłoka antyrefleksyjna. Jest zalecana w warunkach pracy wewnątrz pomieszczeń, nie tylko do pracy z 

ekranami komputerów. Jej zastosowanie poprawia właściwości optyczne poliwęglanowych soczewek. 

Powłoka ta poprawia transmisję światła, niweluje dodatkowe odbicia i poprawia kontrast.

Warunki gwarancji i adaptacji w przypadku okularów z soczewkami progresywnymi 

są dostarczone w oddzielnym dokumencie. 

Bolle - środki do czyszczenia i ochrony przed zaparowywaniem soczewek 

Bolle oferuje środki do czyszczenia soczewek okularowych. Ze względu na ich różne pojemności, mogą być 

dedykowane indywidualnie dla pracownika, jak i tworzyć stacje czyszczenia okularów. 

Kompleksowa obsługa BOLLE 

Bolle Safety oferuje kompleksową obsługę profesjonalnych optometrystów w całym kraju. 

Nasza obsługa obejmuje pełne badanie optometrysty i dobór odpowiedniej oprawy  i dobór soczewek 

korekcyjnych. Oprawa i odpowiednie szkła korekcyjne są dobierane z uwzględnieniem warunków pracy .  

Po dostarczeniu okularów - nasi optometryści dopasują okulary do każdego pracownika. W sytuacjach braku 

komfortu - będą pomocni przy wyjaśnieniu przyczyny. Bolle Safety oferuje okulary i pełną obsługę 

profesjonalistów na każdym etapie: pomiaru i po wręczeniu okularów. 

Okulary - faktura i warunki płatności 

Okulary - czas dostawy 

Typowy czas na wykonanie i dostarczenie okularów to: 15 dni roboczych w przypadku okularów 

jednoogniskowych i 20 dni dla okularów o bardziej zaawansowanych konstrukcjach, jak: progresywne, 

degresywne, dwuogniskowe, fotochromowe i polaryzacyjne.  

Powłoki - antyrefleks i PLATINUM 

Gwarancja i warunki adaptacji 

Bolle dostarcza też specjalne środki które uzupełniają powłoki chroniące przed zaparowaniem. Środki te 

różnią się pojemnościami, jak i sposobem aplikacji (płynu lub specjalistyczne ściereczki).
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Kontakt z Bolle 

Jak zorganizować?

Jeżeli potrzebują Państwo informacji o produktach Bolle Safety 

lub na temat organizacji badań optometrystów Bolle,

proszę o kontakt: 

Adam Christa

tel: 501 599 175

adam.christa@epi-bhp.com 

Aby cały proces , od pomiaru do dostarczenia okularów Bolle przebiegł sprawnie, prosimy o zastoswanie 

następujących działań:

1. podanie ilości pracowników i ich lokalizacji.

2. poinformowanie nas, czy pracownicy mają być zbadani na terenie Państwa Firmy, czy w gabinecie 

optometrysty.

3. wspólnie uzgodnimy daty i czas pracy naszych optometrystów.

4. do naszych badań NIE potrzebujemy wyników badań okulistycznych.

5. po badaniu optometrycznym i wywiadzie dotyczącym warunków pracy, wspólnie z optometrystą 

wybierana jest ramka okularów. O wyborze ramki decydują: rodzaj i moc korekcji, morfologia głowy, 

warunki pracy.

6. po dostarczeniu okularów, nasz optometrysta dopasuje okulary do głowy pracownika i sprawdzi, czy 

soczewek są prawidłowo zamontowane.

7. jeżeli pracownik nie czuje się komfortowo w dostarczonych okularach, optometrysta, który dysponuje 

specjalistycznym sprzętem i wiedzą, dokona korekty i zadecyduje o trybie rozpatrzenia reklamacji.

8. oznacza to, że na każdym etapie od pomiaru do wręczenia okularów, pracownik i Państwa Firma jest pod 

opieką fachowego personelu, a za cały proces jest odpowiedzialna firma Bolle Safety. 

3


