A világújdonságnak számító - Magyarországon
még unikum - 4D szemmérés segítségével
tökéletesen egyedi, a viselő szemére szabott
szemüveg készülhet, akár a legújabb OPTIFOG
páramentes - egyfókuszú vagy VARILUX X
progresszív - szemüveglencsékből is.

Az üzlet minden munkanapon 11-19 óráig várja
kedves vendégeit, alkalmazkodva akár az
előzetesen egyeztetett egyedi időponthoz is.
A STYLE OPTIKA minden dolgozója szakmai
tudását és lelkesedését használva szeretné
minden leendő vásárlójával megismertetni a
TÖKÉLETES LÁTÁS ÉLMÉNYÉT.

We use the worldwide novelty – which is still unique
in Hungary – 4D eye measurement technology
allowing us to manufacture, for all our customers, a
completely personalised and individualised solution.
This includes using the newly developed single
vision OPTIFOG anti-fog lenses or the PREMIUM
quality VARILUX X progressive lens family.

SZEMMÉRÉS

Our shop is open between 11-19 on workdays, but
we can accommodate other, pre-agreed, individual
times as well.
Our professionals in STYLE OPTIKA, with all of
their knowledge and enthusiasm, are willing to
introduce our Customers to the Experience of the
Perfect Vision.

Elegáns, diszkrét
Elegant, discreet

optikai szalon
optical salon

Budapest szívében,
in the heart of Budapest,

STYLE OPTIKA
1056 Budapest, Irányi u. 1.
H36]R
+36209142342
+3613182418

www.styleoptika.hu

www.styleoptika.hu

offering personalised

szolgáltatásokkal.
services for you.

www.styleoptika.hu

személyre szabott

A STYLE OPTIKA üzletében a vásárló igényes,
minőségi áruválasztékra és hagyományos
kereskedelemre számíthat, a legmodernebb
technológia felvonultatásával.
Szemüvegkeret és napszemüveg kollekciójában
ízléses, stílusos árut kínál, melynek minden
darabja egyedileg válogatott, kényelmes, praktikus
és magas minőségű alapanyagokból készül.

In STYLE OPTIKA you can find the finest selection
of high quality products and tailor made customer
services combined with the state-of-the-art
technology.
Our branded frame and sunglass collections
contain individually selected, comfortable, practical,
but elegant eyewear made of the highest quality
materials.

www.styleoptika.hu

A Swarovski, Furla, Silhouette és Hugo Boss
szemüvegkeretek mellett megtalálhatók egyéb nagy
divatházak termékei is. Az üzlet szívesen teljesíti
ügyfelei szemüvegkeretek és napszemüvegek
egyedi beszerzésére vonatkozó kéréseit is.
A szalon teljes keret- és napszemüvegválasztéka a styleoptika.hu weboldalán online
megtekinthető.

We are authorised retailers of Swarovski, Silhouette,
Furla, Hugo Boss frames and sunglasses, but other
fashion brands can also be found here. We can also
deliver any other frames and sunglasses based on
our Customers’ individual requests.
Our entire brand collection of frames and sunglasses
can be found on:
http://www.styleoptika.hu/online-szemuvegkeret
-es-napszemuveg-szalon/

A látásvizsgálatot az üzletben diplomás Optometristák végzik személyes ajánlással, figyelembe
véve pácienseik munkakörét, esetleges speciális
tevékenységei, hobbiját.
A vásárló pontos információt kap látáshibája
jellegéről, a kiválasztott termék jellemzőiről, helyes
használatáról, a szemüveg- és kontaktlencsepiacon kapható legfrissebb fejlesztésekről.

The eye examinations are performed by highly
qualified Optometrists, who provide individual
recommendations based on our Clients’ work,
hobbies or any other special interests.
We provide detailed information about the
diagnosed
vision
disorders,
recommended
products, their appropriate use and about the latest
related developments on the spectacle lens and
contact lens market.

