
Part of your daily life

Miraflex – myslí na vše!

... vše pro děti

Funkční brýle pro nejmenší



Přizpůsobené  pro nejmenší

 

optimální délka 
stranic 
pro bezpečné 
a stabilní usazení

 

anatomicky
přizpůsobený 

nosník pro děti

optimalizovaná fazeta
pro čočky s vysokou 
dioptrickou hodnotou 
a prismata

 

odnímatelný, 
elastický pásek 

pro ještě lepší uchycení

plastová obruba
z jednoho kusu
bez kovových dílů

20 let Miraflex + 80 let B&S = 100 % kvalita, 
bezpečnost, zkušenosti a služby pro Vás!

 Dětské dioptrické brýle made in Italy

•  účelně a promyšleně navržené pro pohodlí bez omezení
•  anatomicky přizpůsobené pro děti a miminka od 3 měsíců
•  brýle bezpečně a stabilně sedí pro dosažení co nejlepších výsledků korekce

 Jednoduché zabroušení korekce

•  optimalizovaná fazeta pro čočky s vysokou dioptrickou hodnotou a prismata
•  jednoduché vsazení čoček do obruby po jejím nahřátí
•  tvarové šablony Vám rádi dodáme na vyžádání

 Reklama a podpora prodeje

•  vysoce kvalitní produktová prezentace
• bezplatná reklama a poradenství
•  atraktivní reklamní předměty pro děti
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Miraflex – brýle přizpůsobené tvarem a funkcí dětem

 Mysleli jsme na funkčnost

•  Nerozbitný materiál
Děti se chovají ke svým brýlím jako k hračkám. Proto jsou brýle Miraflex vyrobené z odolného a nerozbitného 
plastu. Pro to děláme vše.

•  Elastický hlavový pásek
 Děti jsou v neustálém pohybu. Proto jsou všechny modely brýlí dodávány včetně odnímatelného pružného 
hlavového pásku. To poskytuje také správné usazení.

 

•  Velký výběr velikostí
Děti rostou. Pro všechny děti asi od 3 měsíců do 11-ti let má Miraflex odpovídající velikost, tvar a barvu brýlí. 

 Anatomicky zdokonalené

•  Vynikající zorné pole
 Děti se často dívají vzhledem ke svému vzrůstu nahoru. Miraflex nabízí modely brýlí, které jsou zaoblené 
a jsou vyšší. Proto neomezují zorné pole dětí.

 

•  Přizpůsobený nosník
 Nos dětí se anatomicky liší od nosu dospělých. Malé děti mají například nos menší a zároveň širší. 
Správný tvar a šířka nosníku je u brýlí Miraflex přizpůsobena. Umožňuje optimální rozložení hmotnosti 
a usazení brýlí na obličeji.

 

•  Ideální délka stranic
Stranice brýlí Miraflex můžete bez problémů nahřát a upravit jejich délku pro co nejlepší přizpůsobení.

•  Žádné kovové prvky
Brýle jsou vyrobeny bez kovových prvků a ostrých hran. To vše snižuje riziko poranění dětí. 

 

•  Bezpečné osazení čočky
Pro optimální ochranu očí doporučujeme použití nerozbitných polycarbonátových nebo Trivex čoček.

•  Antialergický plast
Vysoce pružné, velmi lehké brýle jsou vyrobené ze speciálního antialergického plastového materiálu 
pro vysoký komfort nošení.

 Bezpečné a pružné
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Baby Zero
měsíců

3 8

31 mm 25 mm 15 mm 6 g115 mm

8620 03 | světle růžové perleťové

8620 01 | růžové

8620 02 | světle růžové

8620 07 | tmavě modré perleťové

8620 10 | světle modré

8620 11 | světle modré perleťové

Baby Zero 2
roky

1 2

34 mm 29 mm 15 mm 7 g115 mm

8621 01 | růžové

8621 02 | světle růžové

8621 03 | světle růžové perleťové

8621 04 | fialové

8621 07 | tmavě modré perleťové

8621 10 | světle modré

Baby Lux
roků

2 5

38 mm 32 mm 12 mm 9 g115 mm

8622 04 | fialové

8622 01 | růžové

8622 02 | světle růžové

8622 05 | královská modrá

8622 06 | tmavě modré

8622 07 | tmavě modré perleťové

Tvarové šablony k jednotlivým modelům 
Miraflex Vám rádi dodáme na vyžádání.
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Baby Lux 2
roků

5 7

40 mm 33 mm 14 mm 11 g125 mm

8623 05 | královská modrá

8623 01 | růžové

8623 06 | tmavě modré

8623 07 | tmavě modré perleťové

8623 09 | modré

8623 10 | světle modré

Baby One
roky

2 3

37 mm 31 mm 14 mm 7 g115 mm

8624 06 | tmavě modré

8624 01 | růžové

8624 02 | světle růžové

8624 03 | světle růžové perleťové

8624 04 | fialové

8624 10 | světle modré

Baby One 2
roků

6 9

44 mm 34 mm 16 mm 10 g125 mm

8625 10 | světle modré

8625 01 | růžové

8625 04 | fialové

8625 05 | královská modrá

8625 06 | tmavě modré

8625 07 | tmavě modré perleťové
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8612 09 | modré

Mini Baby
roky

1 2

33 mm 31 mm 11 mm 7 g110 mm

8610 01 | růžové

8610 02 | světle růžové

8610 04 | fialové

8610 06 | tmavě modré

8610 09 | modré

8610 10 | světle modré

Maxi Baby
roků

3 5

38 mm 35 mm 12 mm 11 g115 mm

8611 11 | světle modré perleťové

8611 01 | růžové

8611 04 | fialové

8611 06 | tmavě modré

8611 07 | tmavě modré perleťové

8611 13 | tmavě šedé

Maxi Baby 2
roků

5 7

40 mm 36 mm 15 mm 11 g120 mm

8612 13 | tmavě šedé

8612 01 | růžové

8612 04 | fialové

8612 06 | tmavě modré

8612 07 | tmavě modré perleťové
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Tvarové šablony k jednotlivým modelům 
Miraflex Vám rádi dodáme na vyžádání.

New Baby 1
roků

3 6

39 mm 24 mm 14 mm 8 g130 mm

8630 07 | tmavě modré perleťové

8630 01 | růžové

8630 02 | světle růžové

8630 06 | tmavě modré

8630 10 | světle modré

8630 11 | světle modré perleťové

New Baby
roků

5 8

42 mm 26 mm 14 mm 9 g130 mm

8631 14 | světle šedé

8631 01 | růžové

8631 06 | tmavě modré

8631 07 | tmavě modré perleťové

8631 10 | světle modré

8631 13 | tmavě šedé

New Baby 3
roků

8 11

45 mm 28 mm 17 mm 9 g130 mm

8632 12 | metalické petrolejové

8632 06 | tmavě modré

8632 07 | tmavě modré perleťové

8632 08 | námořnická modrá

8632 13 | tmavě šedé

8632 14 | světle šedé
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8600 05 
Vzorník barev pro dětské brýle,
obsahuje všech 14 barevných kombinací

8600 50 
Prezentační kufřík včetně 12-ti brýlí v různých barvách a velikostech, včetně vzorníku
Obsah:  8610 02, 8611 11, 8612 13, 8620 03, 8621 01, 8622 04, 8623 05, 8624 06, 
8625 10, 8625 10, 8630 07, 8631 14, 8632 12

   

8600 04 
Prezentační kazeta pro 9 brýlí (bez obsahu)

Účinná prezentace

8600 01 
Pouzdro na brýle, červené

8600 06 
Kuličkové tužky
sortiment barev, 4 ks

8600 07 
Pastelky
sortiment barev, 6 ks

8600 02 
Utěrky z mikrovlákna - kočka modrá, 10 ks

8600 03 
Utěrky z mikrovlákna - kočka růžová, 10 ks

 
 

 

 
 
Firma 

 
Ort 

Ort, Datum 
 
 

 
 
 

 
 

ist es mein Anliegen, gutes und sicheres Sehen zu vermitteln 
r ist eine 

 
 
Kinder sind stets in Bewegung und erkunden spielerisch die Welt. Eine gute Brille muss 

ich sollte sie
Halt ohne Verletzungsrisiko .  
 

 
 

fachgerechten Auswahl und der Anpassung der Brille. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 

 
 
Optik Mustermann 

Tip 1:
Nabídněte brýle Miraflex ortoptistům ve Vašem okolí.

Toto Vám doporučují specialisté na dětské brýle 

Vašim dalším pacientům.

Tip 2:
Zjistěte si zda není zájem o přednášku například 

v mateřské školce nebo v organizaci pro zrakově 

postižené ve Vaší blízkosti.

Na přání Vám rádi poskytneme názornou prezentaci v Powerpointu. 

Efektivní reklama - lepší prodej

8600 08
Poster, 420 x 594 mm
(zdarma při odběru od 6-ti brýlí)

V elektronické podobě
Dekorační stojánek  210 x 297 mm

V elektronické podobě
Šablona pro Vaši reklamu v médiích

8600 09
Fl yer, 148 x 210 mm
(zdarma při odběru od 6-ti brýlí)

V elektronické podobě nebo CD-ROM
Prezentace v Powerpointu jako zákaznická podpora
pro mateřské školky, ortoptisty a Vaše potenciální 
zákazníky

V elektronické podobě 
Průvodní dopis jako šablona 
pro Vaše propagační akce
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NOVINKA

 

   

Sortiment šňůrek na brýle pro děti

• tloušťka: cca 2.0 mm
• délka: cca 60 cm
•  gumová smyčka s kovovým kroužkem 

zabraňuje sklouzávání ze stranic

Dětské šňůrky na brýle

10 ks

20 ks (2 od barvy)

0509 50 

0509 01  
modrá

0509 03  
zelená

0509 02 
světle modrá

0509 04  
světle fialová

0509 06  
tmavě 
růžová

0509 08  
oranžová

0509 07 
růžová

0509 09 
limetkově 
zelená

0509 00  
tmavě modrá 

0509 05  
červená

Dětské okluzory Opticlude

30 ks

4439 12 
•   Opticlude Junior
•   rozměr 50 x 62 mm
•   obrázky jsou tištěné přímo na okluzorech
•   výrobce:  3M

30 ks

4439 13 
•   Opticlude Senior
•   rozměr 57 x 82 mm
•   obrázky jsou tištěné přímo na okluzorech
•   výrobce:  3M

100 ks

4439 10 
•   Opticlude Mini Tan
•   rozměr 50 x 60,5 mm
•   dodáváno včetně samolepících obrázků
•   výrobce:  3M

100 ks

4439 11 
•   Opticlude Maxi Tan
•   rozměr 57 x 80 mm
•   dodáváno včetně samolepících obrázků
•   výrobce:  3M

Dětské okluzory Pro-ophta

100 ks

4439 00 
•   Junior Mini
•   rozměr 65 x 54 mm
•   dodáváno včetně samolepících obrázků
•   výrobce:  Lohmann & Rauscher

100 ks

4439 01 
•   Junior Maxi
•   rozměr 70 x 59 mm
•   dodáváno včetně samolepících obrázků
•   výrobce:  Lohmann & Rauscher



NOVINKA

Dětské šňůrky na brýle

sada 6 ks

0510 60 

 

 

• tloušťka: cca 2.0 mm
• délka: cca 60 cm
•

•
•

  gumová smyčka s kovovým kroužkem 
zabraňuje sklouzávání ze stranic
šňůrky jsou vybavené stoperem pro nastavení délky
dodáváno v barevném sortimentu 6 ks 

Dětské plavecké brýle
kvalitní brýle s možností korekce
najdete v našem samostatném katalogu Shoptic

•
•

•
•

Dětské sluneční brýle
široký sortiment dětských slunečních brýlí
čočky jsou s polarizací nebo bez polarizace

najdete v našem samostatném katalogu Shoptic
pružné provedení brýlí

•
•
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DÍL NA

•  Dílenské přístroje, nářadí, brýlové 
díly, spotřební materiál atd.

•  Obchodní zboží určené 
na další prodej

• Sportovní brýle PROGEAR Optical,
PROGEAR Eyeguard

Part of your daily life

PROGEAR Optical
City-Lifestyle sportovní brýleDÍL NA O B C H O D NÍ  Z B OŽÍ
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