FÖRSTÄRKER ORGANISATIONEN
Glasögon från Optileks, för den som vill ha svensk kvalitet till alla
kunder.
Som ett led i den nordiska expansionen tar Mats Solman, VD
ansvaret fr o m april.

Med erfarenhet och nytänkande skapar Optileks dagens och
morgondagens glas till optiker i Norden.
Endast hos Optileks kan optiker i Norden hitta allt från
standardglas till de mest avancerade individuellt friform-slipade
glasen i alla material, där allt är tillverkat i Sverige.
För att kunna erbjuda den senaste typen av produkter samarbetar
de med de ledande utvecklarna i världen.

Mats Solman kommer närmast från Essilor, där han som General
Manager var ansvarig för Essilor och BBGRs verksamhet i Sverige.
Mats har även stor erfarenhet från hela den Nordiska Marknaden
inom Optikvärlden och var också i 6 år Sälj- och Marknadsdirektör
på Rodenstock.
”Tillsammans med Optileks väldigt kompetenta organisation, Henrik
Nääs enorma kunskap inom glastillverkning och min erfarenhet av
den kommersiella marknaden i Norden kommer vi bli ett starkt team.
Jag ser verkligen fram emot att få fortsätta min karriär med en vilja
ett ge konsumenten de mest kvalitativa och innovativa produkterna
som finns. Och det känns väldigt i ”tiden” att vara med att utveckla ett
svenskt företag” säger Mats Solman.

Optileks har ambitionen att vara ett komplett alternativ som leverantör
till optiker i Norden, såväl som en leverantör till andra sliperier, samt
distributörer i Europa i form av speciallösningar.
I produktportföljen finns allt från det enklaste lagerglas till de mest
avancerade produkterna man kan hitta på marknaden, bland annat
individualiserade sportglas, progressiva lösningar mm.
Optileks jobbar med egenutvecklade designer såväl som designer från
de ledande utvecklarna i världen. Optileks produktions-system består av
den senaste utrustningen som finns att tillgå på marknaden både inom
hårdvara och mjukvara. Med egen utveckling i båda delar.
Sportglasprogrammet anses var bland det bästa på marknaden.
Lösningar där fusioner av olika typer av optik tagits fram för att passa
varje typ av fritidsaktivitet optimalt.
Bland de tjänster som erbjuds finns olika typer av ytbehandlingar –
hård, antireflex och spegelbehandlingar. Alla utvecklade, testade och
verifierade för det nordiska klimatet av vår egen utvecklingsavdelning.

Inslipning och montering av glas i bågarna görs på plats.
Vi gör det alla andra gör och ganska mycket mer därtill, vi kan det alla
andra kan och lite till…
Dessutom erbjuder Optileks glasögonbågar från flera kända och okända
tillverkare med den gemensamma nämnaren: god kvalité.
Vi samarbetar med flera olika aktörer på marknaden för att göra RX
lösningar till deras bågar.

HOS OPTILEKS FINNS DET LOKALA HANTVERKET KVAR
- VI FÄRGAR DET DINA KUNDER DRÖMMER OM.
- Alltid 100% UV skydd
- Filterkategori 0-4.
- Färgningar möjligt i index 1.5 och 1.6
- Färgurval i många material och individanpassade
Kontakta oss for mer information
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