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Beste lezer,

Van harte welkom bij Optiek Rommelaere. Al jaren zijn 
wij een professionele optiekzaak in hartje Klerken.

Voor brillen, zonnebrillen, lenzen, oogmetingen ben je 
bij ons aan het juiste adres. Onze hartelijke ontvangst,  
persoonlijke service en advies zijn onze grootste troeven.

In onze vernieuwde winkel is er nu ook ruimte voor een 
afdeling audiologie. In samenwerking met audiologe Jolien 
van ’t Oorhuis, kan je ook bij ons terecht voor oorproblemen 
of oorbescherming.

Ook voor alle nazorg maken wij graag tijd voor je vrij.  
Na afspraak: 051 500 494 of info@optiekrommelaere.be.

Tot binnenkort!

VOOR OOG EN OOR

@optiekrommelaere@optiekrommelaere.be

SPORTBRIL
OP STERKTE

De Evil Eye is een rasechte sportbril in Oostenrijk 
gemaakt en biedt je precies wat je nodig hebt en zelfs 

meer, omdat het speciale assortiment je in staat stelt bij 
elk model een geschikt glas te selecteren.

Kom langs en laat je door ons adviseren.
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PERSOONLIJK 
ZONNEKAPITAAL
Wist je dat iedereen een persoonlijk zonnekapitaal heeft? Dat is de  
hoeveelheid weerstand die je hebt tegen de zon. Elke keer dat we onze  
ogen blootstellen aan zonlicht gaat er iets af van dat zonnekapitaal. 

De teller begint te lopen op je eerste levensdag. Hoe groot je persoonlijk  
zonnekapitaal is, hangt af van je huid- en ogentype. 

Bleke types kunnen niet goed tegen de zon en vragen om extra bescherming. Bovendien leven we 
gemiddeld langer dan vroeger. Daarom is het belangrijk om jezelf en je kinderen van jongs af te 
beschermen tegen het zonlicht. Je ogen moeten immers nog lang meegaan zonder kwaaltjes.

 
Goed beschermd mits de juiste bril
Net zoals we onze huid beschermen tegen de overmatige zon, moeten ook onze ogen beschermd 
worden. Wist je dat we het inwendige weefsel van onze ogen rechtstreeks bloot stellen aan ongefilterd 
zonlicht? Wanneer dit frequent voorvalt, vooral op jonge leeftijd, kunnen er ernstige ziekten ontstaan.

Daarom: een kwalitatieve zonnebril die de schadelijke UV-stralen effectief tegenhoudt, is geen luxe. 
Mensen denken soms dat de kleur van de glazen bepalend is voor de mate van UV-bescherming. Dat 
klopt helemaal niet. Samen met het glasmateriaal zijn het de kwaliteit en de aanwezigheid van een goeie 
UV-filter die de mate van bescherming bepalen.

Bescherm je ogen niet alleen in de zon, maar ook in de schaduw, op het water, in de sneeuw. 
 
Kom langs en ontdek de nieuwste collecties brillen en zonnebrillen..

Albert I’m Stein Sealed by binôche

Betty Barclay
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OP



Doe je voordeel tussen
22 maart en 20 juli 2021

gratis
extra paar glazen

bij aankoop van

Hi-vision Long Life*

NIEUW IN 2021: Hi-Vision Sun Pro coating

HOYA’s nieuwste Hi-Vision Sun Pro coating is een premium coating specifiek 
voor zonneglazen, met een verbeterde visuele ervaring voor gekleurde en 
gepolarizeerde glazen. Vraag bij Optiek Rommelaere naar meer info.

2de paar
multifocale

(zonne)glazen

cadeau*

* Voorwaarden in de winkel.
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