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OPTIEK

ROTERMAN
FOR

YOUR
        
ONLY!

GRATIS
ZONNEGLAZEN OP 

STERKTE*
*details zie p.4-5



Zomerse nonchalance met 
professionele ernst!“Zon en het zomerse gevoel staan voor uitbundigheid, een warm ge-

voel en nonchalance. Als gespecialiseerd opticien denken we daar 
net zo over, maar willen je liefst in alle veiligheid laten genieten van het 
warmste seizoen van het jaar. 

Geen echte zomer zonder kwalitatieve zonnebril, want je ogen zijn de 
beste bescherming meer dan waard!

UW OPTICIEN

Het aanbod zonnebrillen is onmetelijk 
groot, elk met hun eigenheden en 
kwaliteiten, maar sommigen hebben 
net dat ietsje meer om een bijzondere 
plaats te veroveren. Graag stel ik u 
mijn persoonlijke merkenselectie voor.

MIJN 
FAVORIETE TOP 3

Onmiskenbare 
glamour
3

"Wij helpen je 
dubbel genieten 
van de zon."

Kies zorgvuldig
Bij het uitkiezen van een zonnebril gaat het immers in de eerste plaats 
om de onvoorwaardelijke bescherming van de ogen tegen schade-
lijke UV-stralen. Wij stellen een breed assortiment voor, met zowel 
universele zonnebrillen als een rijke keuze aan modellen en types die 
focussen op een meer specifi ek gebruik, zoals autorijden of sporten. 
Zonnebrillen met glazen op sterkte zijn een andere specialiteit en een 
garantie voor maximaal comfort.

Zon in zicht? Daar hoort een bril bij!
Zonnebrillen zijn ook al jaren een uitgelezen modeaccessoire en ook 
dit seizoen weten de nieuwigheden te verbazen en charmeren. Wij 
nemen graag de tijd voor uw optimaal zicht. Ook daar maakt ons 
vakmanschap het verschil. Stap gauw eens binnen, dan kan de zo-
mer beginnen! 
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Tijdloos
chique

Tijdloos
chique

Tijdloos
chique

Tijdloos
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TOP3MIJN FAVORIETE

Creatieve 
Couture

Maison Martin Margiela
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RAY-BAN MAN - € 109

RAY-BAN - € 169RAY-BAN - € 169

MAX MARA - € 190

ONZE SELECTIE
ZONNEBRILLEN!

MET GRATIS GLAZEN OP STERKTE

SUMMER

GRATIS
ZONNEGLAZEN OP 

STERKTE*

RAY-BAN RAY-BAN

MAX MARA

* Tot 31 mei 2016 kan u genieten van gratis glazen op uw sterkte bij aankoop van 
één van deze prachtige zonnebrillen. Actie enkel geldig op de monturen afgebeeld 

op deze pagina, tot en met 31/05/2016, in combinatie met unifocaal organisch glas 
(n1.5/b6) van +4.00 tot -6.00 cyl +2 incl. Multifocale glazen en extra’s zijn mogelijk 

mits betaling van een supplement.
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PRADA - € 230

JIMMY CHOO - € 190

TOM FORD - € 245

PRADA - € 210

GUCCI - € 265

GUCCI - € 275

DIOR - € 250

TOM FORD

DIOR
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EEN 2E BRIL? 
  GOEDE
  REDENEN!

1.  Het eerste belangrijke argument om een 2e bril 
aan te schaff en is even simpel als duidelijk. Zo 
heb je namelijk altijd een bril bij de hand als je 
de andere bent kwijtgespeeld. Zeker wanneer je 
gezichtsvermogen beperkt is, kan zo’n tweede 
montuur fungeren als redder in nood.

2. Een aantal Europese landen zoals Frankrijk, Duits-
land, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje en Portugal 
verplichten alle automobilisten die een bril dragen 
om een reservebril of een zonnebril op sterkte bij 
zich in de auto te hebben.

3. Een bril is dezer dagen een echt modeaccessoire. 
Met een tweede montuur doet men zichzelf zo-
maar een andere look cadeau.

4. Met twee brillen die een verschillende stijl verte-
genwoordigen kan men beter de ideale match met 
de gekozen outfi t vinden (bv. werk en vrije tijd).

5. Verschillende brillen voor dagelijks gebruik en 
aangepast aan het sporten of voor gebruik achter 
de pc bv. zorgen voor optimale bescherming en 
draagcomfort in elke situatie.5 Een tweede bril bij de hand? 

Dat is toch logisch!
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SUMMERTRENDS

playful round
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ROTERMAN OPTIEK
Shopping Center 1 | 3600 Genk 

T 089 35 31 83
info@roterman.be | www.roterman.be  

Openingsuren: van maandag t.e.m. zaterdag van 09u30 - 19u00

NIEUW DE LENZENWEBSHOP VAN 
UW VERTROUWDE OPTICIEN

DE LENZENWEBSHOP VAN 
UW VERTROUWDE OPTICIEN

NIEUW DE LENZENWEBSHOP VAN DE LENZENWEBSHOP VAN DE LENZENWEBSHOP VAN DE LENZENWEBSHOP VAN 
UW VERTROUWDE OPTICIENUW VERTROUWDE OPTICIENUW VERTROUWDE OPTICIENUW VERTROUWDE OPTICIEN

Bestel vanaf nu uw contactlenzen en onderhoudsvloeistoff en via www.ilens.be/roterman
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