N YH ETER

FÖRSTA HJÄLPEN VID HEMARBETE

HEM AR B ETE

Vi erbjuder en säker plats för dig och dina ögon.

FINA NYA KOLLEKTIONER

KÖP

SY NO LO G E N

INNOVATIONER INOM GLAS

Bra terminalglas. Att ha hemma och på kontoret.

Samt: ALDRIG mer immiga glas

Vi fortsätter framåt: Presentation av de
senaste glasen.

SVERIGE ÄR FULLT AV FRIA OPTIKER
Synologen är en frivilligorganisation för fristående optiker. Över hundra optiker, över
hela landet, som valt att stå utanför de stora kedjorna och som alla arbetar under sitt eget
varumärke. Synologens medlemmar är alla fria att välja eget och lokalt sortiment av bågar och
att genomför undersökningar utifrån sina kunders specifika behov. Till skillnad från andra är
Synologens optiker dessutom de enda i Sverige som är ISO-certif ierade inom kvalitet och miljö.
Gemensamt för Synologens optiker är att alla bedriver en seriös och högkvalitativ
optikerverksamhet och har fokus på syn- och ögonhälsa. Med högutbildad personal, avancerad utrustning och
omfattande undersökningar, ger man sina kunder individuellt anpassade rekommendationer och synlösningar.

VÄLKOMMEN TILL SYNOLOGEN - SVERIGES FRIA OPTIKER
• Expert på långvarig synhälsa
• Längre och mer omfattande ögonundersökningar
• Individuellt anpassade synlösningar
• Hög genomsnittlig kompetensnivå
• Nära samarbete med ögonläkare
• Lokalt anpassat utbud av handplockade designerbågar
• Sveriges enda iso – certifierade optiker inom kvalitet och miljö

HANDLA SÄKERT GÖR VI TILLSAMMANS
OCH FORTFARANDE MED FULL OMTANKE
Om det är någonting som vi har lärt oss den senaste tiden, är det att hänsyn
till varandra är en av de viktigaste sakerna i livet. Det, och en ovärderlig
sak som tid, är vad våra medarbetare gärna erbjuder, utöver sin tekniska
expertis. Kombinera detta med säkerheten enligt aktuella restriktioner,
så får du en bra plats som du kan besöka med dina önskemål.
Det är viktigt att vi hjälps åt att hålla ett säkert avstånd i butiken.
Avståndet tar vi även hänsyn till i synundersökningsrummet. Naturligtvis
desinficeras all utrustning noggrant efter användning, liksom alla
glasögon som provas. Vi ser till att våra medarbetare är friska och
symptomfria. Besök oss endast om du är symptomfri. Osäker? Ställ dina

Duken kan användas upp till 60 gånger och kommer i ett smart etui
som är enkelt att ta med.

och att rätt slutsats dras, varefter den bästa lösningen presenteras.

de kondensfria från 24 timmar upp till 72 timmar. Enkelt och effektivt!

utrustningen. I slutändan handlar det om att resultaten från synundersökning tolkas korrekt

mat eller vid temperaturväxlingar. Efter du har putsat glasen, förblir

utifrån din personliga situation. En optiker som alltid är uppdaterad med den senaste

som uppstår i vardagen. Om du bär munskydd, när du tränar, lagar

den bästa lösningen. En optiker som använder en unik kombination av metoder och tekniker,

glasögonbärare! Den förhindrar immiga glas. Praktiskt i flera situationer

optiker som tack vare utbildning och erfarenhet vet vad som behövs för att komma fram till

Den superpraktiska duken Anti fog är en räddare i nöden för

D E T Ä R V I K T I G T AT T VÄ L J A B R A Ö G O N VÅ R D

ALDRIG MER IMMIGA GLASÖGON!

en synundersökning av en optiker som saknar kvalifikationer och erfarenhet. Välj därför en

PASSANDE FÖR SÄSONGEN

Bra syn ökar livskvaliteten. Och livskvaliteten vill vi inte överlåta åt olyckliga tillfälligheter, som

frågor och följ våra medarbetares råd.

ÄR DU 60 ÅR?
Då behöver du upp
till femton gång
mer ljus än ett
barn på 10 år för
samma visuella
uppgift.

SOM EN SPEGEL

1

Det är först när ett föremål
reflekterar ljus, som du
kan se det. Ljusa föremål
ser du bättre än mörka,
eftersom de reflekterar
mer ljus.
2

3

DINA ÖGON HAR
240 MILJONER!
Varje öga har mer
än 120 miljoner
ljuskänsliga celler.
Två ögon betyder alltså
240 miljoner!

4

SURRA I SOLEN
Vi kan inte se solens
UV-strålning. Men
det kan bin.

UV I HAVET

5

60 % av UV-strålningen
når oss mellan kl. 10.00
och 14.00. Även 50 cm
under vatten behåller
UV-strålningen 40 % av
sin intensitet.

SUPERSNABBT
LJUS

7 INSIKTER
BLÅ ÖGON ÄR VACKRA...
... men även mycket känsligare
mot ljus än andra färger. Orsaken?
Mängden melanin (pigment) som
skyddar ögonen mot UV-strålning.

7

Den som lyckas springa
lika snabbt som ljuset,
klarar på en enda
sekund
7 varv runt
jordklotet.

6

skyddar 100 % mot
skadlig UV-strålning

UV-ljus är skadligt för ögonen och bör undvikas.
ljus, så att ögonen inte behöver anstränga sig så mycket.

drabbas vi ofta av smärtor som stel nacke, onda axlar och trötta ögon.

erbjuder extra komfort
i en digital värld

inget UV-ljus reflekteras in i ögat via glasets baksida.
en BLUECONTROL-behandling neutraliserar detta blåa
antireflexbehandlingar: LONGLIFE-behandlingen för plastglas.

nu flyttat hem. Nackdelen? Efter en dags stirrande på en bildskärm,

säkerställer glas med en UVCONTROL- behandling att
telefoner) avger ögonansträngande blått ljus. Glas med
behålla klar sikt? Detta är möjligt med den senaste generationen

Världen idag kräver maximal flexibilitet. Ta vår arbetsmiljö; som många

Förutom ett UV-skydd via glasets framsida,
Många LED-skärmar (datorer, surfplattor och smart
Visst skulle det vara fint om dina glas kunde förbli repfria och

UVCONTROL
BLUECONTROL
LONGLIFE | DEN BÄSTA
BEHANDLINGEN

WORKSTYLE | FÖRSTA HJÄLPEN VID
HEMARBETE

bildskärm, tangentbord och dokument. WORKSTYLE-glasen hjälper
till att kunna se bättre i alla dessa arbetssituationer, med färre
korrigerande huvudrörelser.

foute
houding:hållning:
naar voren gebogen
Felaktig

framåtlutad

foute
houding: naar
achter gebogen
Felaktig
hållning:

bakåtlutad

juiste houding: ontspannen werken

Rätt hållning:
arbeta avslappnat

antistatiska

du jobbar mycket framför en skärm. Optimalt när du växlar mellan

smutsavvisande

Välj den mest praktiska lösningen: WORKSTYLE-glas. Perfekt om

antireflex

anstränga dig för att se skärmen ordentligt.

reptåliga

du sitter vid det improviserade skrivbordet och du verkligen måste

vattenavvisande

Särskilt om dina progressiva glasögon inte fungerar optimalt när

är ett statement

design som

bågens

Det är inte logotypen, utan

Vivienne Westwood

BUY LESS, CHOOSE WELL

FASH I O N Q U OT E

i regnbågens alla färger.

Förutom klassiskt brunt och svart, finns det gott om alternativ

fortfarande efterfrågade • Miljöriktigt producerade glasögon • Material: kombinationer med acetat, nylon, metall och ultralätt titan.

färger • Från 100 % transparenta till halvtransparenta bågar • Kvaliteten ökar, med fler snygga material, konstruktioner och ytskikt • Borrgarnityren förblir diskreta, men

runda bågar som är inspirerade av 80-talsmodeller • Bågar av trä eller med ett trämönster • Förutom klassiskt svart och brunt, finns det gott om alternativ i regnbågens alla

fortfarande stora glasögon, men med en förfinad touch • Inspirerad av minimalism: glasögon med extremt tunna kanter • Rundade hörn • Runda linjer • Smala skalmar • Stora

Tunna metallbågar i enkel, elegant design, ibland med en oväntad twist, som en dubbel näsbrygga • Det är inte logotypen, utan bågens design som bestämmer imagen • I topp:

HIGHLIGHTS BÅGTRENDER 2021

oväntad twist, som en dubbel näsbrygga.

Tunna metallbågar i enkel, elegant design, ibland med en

I TOPP:

FORTFARANDE STORA GLASÖGON,

MEN MED EN FÖRFINAD TOUCH

snyggaste outfit

för din

solglasögon

Bekvämt
och elegant
på gatan

TR ÄMÖ N STE R .

ME D E TT

AV TR Ä E L L E R

BÅGAR

VÅR SMARTA TELEFON
Apple hade planer på att lansera iPad innan iPhone, men
Steve Jobs bestämde att man skulle göra om denna design
till en (mer hanterbar) telefon.
Globalt har fler än 7 miljarder smarta telefoner tillverkats.
Det är ungefär lika många som antalet människor på
jorden.
Per kilo innehåller en smart telefon mer guld än guldmalm.
I ett ton råmalm finns ungefär fem gram guld, i ett ton
kasserade mobiltelefoner finns mer än 150 gram.
Internet väger lika mycket som en jordgubbe. Det är vad
miljarder elektroniska data väger. Det krävs 50 miljoner hk
(hästkrafter) för att hålla igång internet.
Den ikoniska Nokia 3310, som är känd för sin
oförstörbarhet och otroliga batteritid, har ett batteri
som är 3 till 4 gånger mindre än de batterier som finns i
dagens smarta telefoner.

Mobilen:
2 617 gånger per dag.

…

vidrörs i genomsnitt

…

kontrolleras direkt av

…
…
…
…

23 % när de vaknar på morgonen.

87 % när de lämnar sin bostad.
ses inte som beroendeframkallande av 91 %.
används som hjälpmedel av 61 % för att underhålla vänskaper.
anses vara oumbärlig av 67 %.
tas med av

Konventionella progressiva glas:
Gungande bild

MYSELF progressiva glas:
Stabil bild

MYSELF | MAXIMALT PROGRESSIVT GLAS
Vill du ha obegränsad syn i alla riktningar och snabbt

Vi använder den mest avancerade mjukvaran för att uppfylla alla

växla mellan nära och långt håll? Inga irriterande

dina önskemål på bästa sätt. En algoritm beräknar sedan den

bildförvrängningar när du går i trappor? Välj då det allra

bästa designen för seende på långt, mellan och nära avstånd,

senaste progressiva glaset MYSELF. 100 % skräddarsydda

och kombinerar detta till det mest idealiska glasutförandet.

efter din personliga livsstil.

MYSELF anpassar sig efter dig, och inte tvärtom!

optimal syn på långt håll

Standardglas: inget extra stöd
för att motverka ögonstress
vid korta avstånd

optimal syn på långt håll

SYNC III-glas: extra stöd ökar
synkomforten vid korta avstånd

SYNC III | MULTIMEDIA-GLAS
Det är skönt att alltid kunna vara uppkopplad överallt. Men

Dessa glas kombinerar en optimal styrka för att se på

det intensiva växlandet mellan olika bildskärmar ger fler

långt håll med en ”boost zone” i glasets nedre del. Detta

och fler människor problem med trötta, svidande ögon

hjälper ögonen att slappna av när du tittar på exempelvis

och huvudvärk. Glasögon med SYNC-glas ger lindring.

smarttelefoner, datorer och surfplattor.

ÖGONTEST
TEST PÅ LÅNGT HÅLL
Ställ dig på 4 meters avstånd från denna tidningssida, i en ljus omgivning. Försök rad för rad, uppifrån och ned,
att bestämma ringöppningarna. Först ett öga i taget. Sedan genom att växelvis täcka över ett öga i taget. Och till
sist med båda ögonen. Tumregeln? Du måste kunna skilja mellan ringöppningarna utan ansträngning ned till den
mellersta raden.

VER AF ZIEN

gezichtsvermogen

TEST PÅ NÄRA HÅLL
Kan du läsa den här texten nedanför utan
problem på avståndet 35 cm? Då har du rätt
styrka. Om det inte lyckas är det en stark
indikation på att du bör besöka oss.

NÄ R SEEN D E
Om du kan läsa texten utan problem på avståndet 35 cm har du rätt styrka.
Om det inte lyckas är det en bra indikation på att du bör besöka oss.
Tvekar du? Ta det säkra för det osäkra och titta in hos oss.

TEST HOS OSS
Testet vi beskriver ovan ger dig en

DICHT BIJ ZIEN
Als u deze tekst op een afstand van 35 cm zonder problemen kunt lezen, dan is het goed gesteld
met uw leessterkte. Lukt dit niet, dan is dit een goede indicatie om ons eens te bezoeken.
Twijfelt u? Neem het zekere voor het onzekere en kom bij ons langs.

f ingervisning om hur det står till
med din syn. Vill du veta helt säkert
att du har vad dina ögon behöver?
Kom in till oss för en oförpliktande
synundersökning, där vi fastställer
din exakta synförmåga.

ALLT FLER BEHÖVER KVALIFICERAD ÖGONHÄLSOVÅRD

Behovet av kvalificerad ögonhälsovård har aldrig varit större än nu. Vi lever allt längre, vilket innebär att
de flesta av oss får åldersrelaterade synförändringar så småningom. Dessutom spenderar vi allt mer tid
framför skärmar och allt mindre tid utomhus. Det gäller framför allt barn och unga, där andelen närsynta
nu ökar dramatiskt. Men med en kvalificerad ögonhälsovård, individuella undersökningar och åtgärder så
kan vi faktiskt bromsa närsyntheten och många framtida ögonkomplikationer.

OMFATTANDE UNDERSÖKNINGAR

GLASÖGON SOM INTE ALLA ANDRA HAR

Som fristående optiker har man stora möjligheter att

Att arbeta som fri optiker har också den fördelen att

anpassa sina undersökningar till kundernas unika behov.

butikerna själva väljer vilket sortiment av bågar och

Det har resulterat i att Synologens undersökningar är

glas de vi vill ha. Det betyder att kunderna slipper

längre och mer omfattande än andras, vilket i sin tur

det likriktade utbudet som kedjorna har. Synologen

innebär att vi man kan erbjuda mer individanpassade

erbjuder handplockade designerbågar, och finns inte

rekommendationer och synlösningar. Dessutom har de

bågen som kunden söker, så kan man förmodligen ta

flesta optikerna inom Synologen ett nära samarbete

hem den för kunden.

med lokala ögonläkare om det skulle behövas.

SVERIGES FRIA OPTIKER SEDAN 1990
SYNOLOGEN ÄR SVERIGES FRIA OPTIKER OCH STÅR FÖR KVALITET,
KUNSKAP OCH GOTT OMHÄNDERTAGANDE AV DIN SYNHÄLSA.

SYNOLOGEN AB
08-440 73 50 | INFO@SYNOLOGEN.SE | WWW.SYNOLOGEN.SE

Erbjudandena kan inte kombineras med varandra och gäller inte i kombination med andra erbjudanden.
Erbjudandena gäller inte tidigare köp och gäller upp till 1 månad efter distribution av denna tidning. Fråga efter villkoren.

