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SAMEN VIEREN WE 25 JAAR

Net zoals Optiek Rommelaere heeft het Belgisch brillenmerk binôche al 25 jaar expertise. Hun ontwerpen 
draaien niet zozeer rond het creëren van een vorm, maar wel rond het vormen van een idee. Zĳ brengen 
emotie over. Ze gaan op zoek naar verborgen eigenschappen die voor karakter zorgen en tonen die in al hun 
pracht. Avontuurlĳk, spontaan, ambitieus of de rust zelve? Laat je bril voor je spreken.

JE OGEN EN OREN VERDIENEN HET BESTE

Een optimaal zicht en gehoor zorgen ervoor dat je de 
wereld in al haar schoonheid in je op kan nemen. Denk 
maar aan de kleurpracht van de natuur, het ruisen van 
de wind in de bomen, de lach van een kind ...

Wĳ bieden je een ruime keuze aan brillen, glazen en 
monturen, contactlenzen en hoorapparaten. 
Daarnaast delen we je graag heel wat tips en advies 
over de verzorging van je ogen en oren, de aanschaf 
en het onderhoud van je bril, de voordelen van 
contactlenzen en het wennen aan een hoorapparaat.

Spring gerust even binnen.

Tot binnenkort!
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SYNC III glazen
aan uitzonderlĳke

voorwaarden

* Actie geldig van 1 oktober t.e.m. 31 december 2022. Niet cumuleerbaar met andere acties. Actievoorwaarden in de winkel.

VOORKOM OOGVERMOEIDHEID
KIES VOOR EEN BEELDSCHERMBRIL

ACTIE 1

Zou het je verbazen dat veel mensen gemiddeld 8 tot 10 uur per dag naar een digitaal scherm kĳken? Het is 
niet verwonderlĳk dat je ogen hier van af zien. Het kan zelfs ‘Digital Eye Strain’ veroorzaken. Dit omvat 
symptomen als oogirritatie, wazig zicht of hoofdpĳn. Zelfs schouder-, nek- en rugpĳn steken de kop op.

Ontspannen ogen, zelfs na de dagelĳkse beeldschermmarathon. Klinkt zalig, toch?

Een beeldschermbril met aangepaste 
beeldschermglazen is een verademing voor 
de ogen. Kies voor Sync III brillenglazen 
aan uitzonderlĳke voorwaarden.
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Open dinsdag t.e.m. zondag en op afspraak@optiekrommelaere.be@optiekrommelaere

GRATIS *
een paar uni- of multifocale 

zonneglazen bĳ aankoop
van een paar

HiVision LongLife Uv
glazen

ACTIE 2

ELKE BRILDRAGER IS UNIEK

KIES VOOR GEPERSONALISEERDE 

PREMIUM GLAZEN

* Actie geldig van 1 oktober t.e.m. 31 december 2022. 

Niet cumuleerbaar met andere acties. Actievoorwaarden in de winkel.

GROTE GEHOOR EVENT
Maandag 7 november om 13:30u - inschrĳven 051 500 494 of info@optiekrommelaere.be

Met een hapje en een drankje. Inschrĳving definitief na betaling van 5 euro.
Audiologe Jolien vertelt je alles over gehoor, gehoorverlies en -oplossingen.

Schrĳf je nu in, plaatsen zĳn beperkt.


