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We trokken de deur van de heerlijk warme dagen achter 

ons dicht. De gezelligheid sluipt naar binnen en zonnige 

zuiderse zomeravonden maken plaats voor knusse 

haardvuurmomenten. Een wissel van de wacht die zich ook in 

jouw kleerkast stilaan opdringt. Zachte texturen, warme tinten 

en langere stofjes beleven opnieuw hoogdagen.

Om je najaarslook compleet te maken, ontbreekt enkel nog 

een passende bril. Hij zet jouw blik op scherp en doet je 

stralen als nooit tevoren. Welk model past het best bij jouw 

gezichtsvorm? Hoe verkrijg je optimaal zicht? En wat kan je 

doen om de levensduur van de bril te verlengen? Met die 

vragen en nog zoveel meer helpen wij jou graag verder.

Klaar voor een gezellig en scherp najaar?

We verwelkomen je graag in onze winkel!
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COVER   XAVIER GARCIA - €207

ETNIA BARCELONA - €159



BA&SH - €228

ETNIA BARCELONA - €215 BINÔCHE - €345



LIMITED 
EDITION

ETNIA BARCELONA - €215 CALVIN KLEIN   TITANIUM - €324

BOLON - €225

FACE À FACE - €360



LIMITED 
EDITION

CALVIN KLEIN   TITANIUM - €324

HUGO BOSS - €220

ETNIA BARCELONA - €215



HUGO BOSS - €200

CARVEN - €349



DAVID BECKHAM   TITANIUM - €294CARVEN - €222



4e GLAS
GRATIS*

EXACTE BIOMETRISCHE GLAZEN VAN UW EXPERT

250.000x
EXACTER
ZICHT
Uw ogen bewegen meer
dan 250.000 keer per dag.
Ervaar al deze momenten 
scherper dan tevoren:

B.I.G. EXACT™ – 
exacte biometrische
glazen van Rodenstock.

* Voorwaarden in de winkel
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1 geproduceerd op basis van een standaard oogmodel.
2 DNEye® consumentenonderzoek (2018), Zurich.

EXACTE 
BIOMETRISCHE
GLAZEN VAN 
RODENSTOCK
Conventionele brillenglazen1 passen slechts voor 2% 
van alle ogen. Alleen Rodenstock biedt u brillenglazen 
die gebaseerd zijn op een exact biometrisch oogmodel, 
waardoor uw ogen bij elke oogbeweging optimaal 
worden ondersteund - tot wel 250.000 keer per dag.

Voor het scherpst mogelijke zicht met 
het hoogste contrast op elk moment, en vooral 
bij schemerlicht in de herfst.

Wat uw visuele behoeften ook zijn: als expert voor 
Biometrische Intelligente Glazen, gebruiken wij 
de DNEye® Scanner van Rodenstock om duizenden 
relevante meetpunten voor uw ogen vast te leggen. 
Uw unieke biometrische gegevens worden vervolgens 
direct verwerkt in de productie van uw brillenglazen.

PERFECT 
VOOR DE HERFST!
Laat u nu door ons 

adviseren!

ervaart een scherper
zicht dan voorheen292%

merkt een groter visueel
comfort dan met hun oude bril288%

ervaart beter zicht bij
schemering280%
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De acties in deze folder zijn geldig vanaf 01/11/2022 t.e.m. 31/01/2023 en zijn niet cumuleerbaar met andere acties. Prijzen inclusief BTW. 
Het is mogelijk dat sommige Opticoop opticiens niet alle afgebeelde modellen in hun assortiment hebben. Informeer u vooraf. 

V.U. Geert Van Renterghem, Kerkstraat 6 - 8420 Wenduine

Contactlenzen online kopen? 
Drie redenen om voor iLens  te kiezen:

www.ilens.be/wenduine
Dé online lenzenwebshop van Optiek Van Renterghem!

Optiek Van Renterghem ∙  Kerkstraat 6 - 8420 Wenduine ∙  050 41 20 19

Persoonlijke service voor al je vragen, ook 
na de verkoop. Contacteer ons gerust!

Ruim assortiment aan contactlenzen 
en lenzenvloeistof op jouw maat.

Uitstekende kwaliteit
aan scherpe prijs.
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