Zwitserse brillenglazen
Perfectie tot in het kleinste detail
Hotline | 085 049 32 34
E-Mail | service.nl@optiswiss.ch
Web | www.optiswiss.com

WIJ
VOOR
U
In onze productievestiging in het Zwitserse Bazel vervaardigen wij dagelijks enkele duizenden brillenglazen voor onze
klanten, de traditionele vakhandel. Wij hechten veel b elang
aan de hoogste kwaliteits- en productienormen en bieden
innoverende producten en diensten met toegevoegde
waarde. Jaarlijkse miljoeneninvesteringen in de vestiging,
de technologie en de knowhow zijn een duidelijk belofte
daarmee. Onze ingenieurs ontwikkelen innovaties samen
met externe deskundigen en instituten op het gebied van
onderzoek, ontwikkeling en marketing. Wij werken ook
nauw samen met universiteiten en hogescholen. Wij zijn de
nummer 1 brillenglazenfabrikant in Zwitserland met klanten
in meer dan 20 landen. Alle glazen op sterkte worden
uitsluitend in onze vestiging in Bazel vervaardigd en zijn dus
100% Swiss Made. Sinds de oprichting 85 jaar geleden,

is Optiswiss lokaal verankerd en vandaag de dag volledig
onafhankelijk. Wij kennen de eisen van de gespecialiseerde
handel precies en cultiveren een partnerschap op voet van
gelijkwaardigheid. Onze focus ligt op lokale samenwerkingen. Dat was altijd al zo en zal altijd zo blijven.
Wat is het dat meer dan 250 medewerkers verbindt?
Een passie voor oftalmologische optiek, onderscheidende
expertise, oog voor de wensen van de klant en het doel
om samen met onze partners duurzaam te groeien.
Laten we samen vorm geven aan de toekomst van de
gespecialiseerde optiekhandel.
We zijn er voor u.
Tot in het kleinste detail.

SAMUEL FREI
Optiswiss CEO
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Zwitserland tot in het kleinste detail

ONZE
WAARDEN

ONZE
DIENSTEN

Zichtbare toegevoegde 
waarde
Online-Shop
Meerdere brillen
Tracer Service
Nearis Test Lenses
Social media
Optiswiss iPad-app
Centering by Optiswiss
(Remote edging)

Onafhankelijk Lokaal
Toegewijd

Nr. 1 fabrikant van brillenglazen in Zwitserland

BIOMETRICS

Lokaal vervaardigd in Zwitserland

Multifocaal

Duizenden brillenglazen per dag
Meer dan 85 jaar erkende
deskundigheid
Ruim 250 werknemers

Swiss Made uit Bazel

100% Swiss Made

Comfort dichtbij

MADE IN
BAZEL

Relax
Enkelvoudig

Partners in meer dan 20 landen

Swiss Stockline
Sport

Authentiek Partnerschap

Kids

Verfijnd en benaderbaar
Betrouwbare kwaliteit
Snelheid van het proces
Tastbare innovatiekracht

ONZE
WERELD

Optiplas O+
Optiplas Dual+UV
Optiplas Blue CXUV
B-UV
Flash
Colors
Complete brillen

PRECISIE
KWALITEIT
TECHNOLOGIE

ONZE
WERELD

Zwitserse
BrillenGlazen
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ONS
VERHAAL

Zwitserland tot in het kleinste detail

Onafhankelijk en lokaal verankerd – dat was Optiswiss al toen het
werd opgericht in 1937 door J. & R. Flemming AG. In een politiek
onzekere tijd waren het deze twee opticiens uit Bazel die de levering
van brillenglazen aan Zwitserland wilden veilig. Om deze begonnen
zij hun eigen productie.
Zwitserland tot in het kleinste detail: dit is nog steeds de
dageijkse realiteit bij Optiswiss. Onze productie vindt uitsluitend
plaats aan de Lyon-Strasse 26 in Bazel. Wij leveren onze
brillenglazen aan klanten in meer dan 20 landen. Sinds haar
oprichting heeft de onderneming zich voortdurend ontwikkeld. In de
jaren tachtig had Optiswiss ongeveer 100 medewerkers in dienst,
maar vandaag telt de onderneming er ruim 250.
Ook de bedrijfsstructuur is in de loop der decennia veranderd.
De oorspronkelijke J. & R. Flemming AG werd omgevormd tot de
huidige Optiswiss AG, als een onafhankelijke onderneming na
vele jaren van affiliatie met de Zeiss Group. De continuïteit
komt tot uiting in de kwaliteit en de innovatiekracht – met het
permanente sstreven om een gelijkwaardige partner te zijn, om
unieke verkoopvoorstellen te ontwikkelen voor de traditionele
gespecialiseerde handel. Optiswiss is vandaag de dag één van de
weinige volledig onafhankelijke brillenglazenfabrikanten.
Wij blijven trouw aan onze waarden. Al meer dan 85 jaar.

VERHAAL

HISTORISCHE
MIJLPALEN
1937
Twee opticiens uit Bazel richtten
J. & R. Flemming AG op.

VANDAAG

1981
Verhuizing naar het huidige gebouw
aan de Lyon-Strasse 26 in Bazel.
Het bedrijf verandert haar naam in
Optiswiss Thaler AG.

1997
Oprichting en uitbreiding van de
exportafdeling met 60 werknemers.

Nr. 1 fabrikant van brillenglazen
in Zwitserland

Lokale productie
in Bazel

Duizenden brillenglazen
per dag

Voortdurende uitbreiding
en modernisering van
de productie

Meer dan 85 jaar
erkende deskundigheid

Ruim 250
werknemers

Partners in meer
dan 20 landen

Duurzaam denken
en handelen

2015
Volledige onafhankelijkheid van de
vennootschap Optiswiss AG.

2019
Samuel Frei wordt CEO, Denis-André Zaugg
treedt toe tot de Raad van Bestuur als voorzitter.

2020 – 2021
Invoering van revolutionaire
productiemethoden – invoering
van BIOMETRICS.

Optiswiss is een florerende innovatieve
onderneming waarbinnen persoonlijk contact
met klanten op basis van gelijkwaardigheid en
authenticiteit nog een centrale rol spelen.
Dat zal ook in de toekomst zo blijven.
S. Frei
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ONZE
WAARDEN
Onafhankelijk Lokaal Toegewijd
Als de beste onafhankelijke brillenglazenfabrikant in Europa zijn
wij dé uitgelezen partner voor opticiens. Dat is onze opvatting.
Hoe wij dit bereiken?

Door actief en duurzaam vorm te geven aan de toekomst van de
optiekbranch. Met onze innovatieve producten, concepten en diensten
bieden wij een tastbare toegevoegde waarde. Wij leveren de hoogste
kwaliteit – sneller dan elke andere fabrikant dankzij onze korte
leveringsroutes.

Wij zijn onafhankelijk
Er is geen externe partij die ons tot iets
verplicht. Dit geeft ons meer vrijheid.
En door onze compacte omvang blijven
we flexibel.
Bron: Onderzoek bij klanten en medewerkers van Optiswiss
door Bruhn & Partner, Bazel 2021.

Wij behandelen onze partners als gelijken. Wij zijn onafhankelijk,
verantwoordelijk en regionaal verankerd. Dit is de basis voor ons
handelen op alle gebieden. Ten voordele van onze klanten en de
maatschappij.

WAARDEN

Uw partner "op ooghoogte"

voor de beste ervaring voor uw
consument en een duurzame toekomst

BETROUWBARE
KWALITEIT

SWISS MADE EN
LOKAAL VERANKERD

Wij zijn trouw in het bieden van de hoogste
kwaliteit. Bij de productie maken wij 
gebruik van de modernste automatiserings-,
productie- en kwaliteitswaarborgings
systemen. Daarbij gaan onze normen
verder dan de wettelijke vereisten.

Wij zijn gevestigd in het hart van Europa
en bieden korte leveringsroutes en veilige
werkomstandigheden. Wij handelen duurzaam, op een ecologische en sociale manier.

AUTHENTIEK
PARTNERSCHAP

SNELLE
LEVERTIJDEN

Als onafhankelijke producent in brillenglazen
zijn wij voor u als opticien een echte samenwerkingspartner. Wij zijn vertrouwd met uw
werkomgeving en kennen uw behoeften.

Onze locatie en onze gestroomlijnde
processen stellen ons in staat één van de
snelste levertijden op de markt te bieden.
Zo inspireren wij u en uw klanten.

DIENSTEN MET
TOEGEVOEGDE WAARDE

TASTBARE
INNOVATIEKRACHT

U kunt op ons rekenen. Wij zijn een gesprekspartner voor al uw vragen en wensen. Met
onze diensten c reëren wij een duidelijke
toegevoegde waarde. Hierdoor kunt u zich in
alle rust concentreren op uw onderneming.

Wij hebben onze blik altijd op de toekomst
gericht en werken vandaag al aan de
producten van morgen. Tientallen jaren
knowhow, gerichte investeringen en
strategische partnerschappen zorgen voor
tastbare innovatiekracht.

WAARDEN

DE MENSEN
ACHTER HET PRODUCT

Wij staan dichter bij de klant dan wie dan ook.
Dat is onze bestaansreden!
De mensen achter het product –
dat is de kern van Optiswiss. Wij maken veel met de hand en
produceren uitsluitend in Bazel met plaatselijke vakmensen.
Bron: Onderzoek bij klanten en medewerkers van Optiswiss
door Bruhn & Partner, Bazel 2021.

STEMMEN

WAARDEN

DIT ZEGGEN
ONZE KLANTEN

Onze klanten vragen altijd: "Hoe lang zal het duren?"
Als we zeggen: "Twee tot drie dagen", kunnen ze het
bijna niet geloven. Het komt gewoon uit Bazel.

Optiswiss is mischien kleiner dan andere leveranciers,
maar zij weten dat altijd in hun voordeel te gebruiken.
Ze zijn creatief in het bedenken van goede ideeën.

Optiswiss geeft mij ondernemingsruimte.
Als ik vragen heb, bel ik en krijg ik hulp –
onbureaucratisch en direct. Zij maken het mogelijk!

Optiswiss als keuze was vanwege hun
extreem transparante glas.

Optiswiss is niet alleen onze handelspartner en
tevens de samenwerkingspartner met wie wij
samen uitdagingen aangaan.

Optiswiss biedt mij praktische diensten met de
daarbij behorende apparatuur. Dat maakt het
dagelijks leven echt makkelijker. Het product
alleen is vandaag de dag niet meer voldoende.

Bron: Onderzoek bij klanten en medewerkers van Optiswiss
door Bruhn & Partner, Bazel 2021.

DETAILS
ZO VER ALS
HET OOG KAN ZIEN
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ONZE
PRODUCTEN
Made in Bazel, Switzerland

Optiswiss biedt alles wat u nodig heeft
om optimaal aan de wensen van uw
klanten te voldoen – van standaard tot
individueel tot BIOMETRICS.
Wij produceren echter niet alleen
innovatieve brillenglazen, maar bieden
u ook concepten waarmee u zich op de
lange termijn van de concurrentie kunt
onderscheiden.
Voor u en uw klanten.
Toegewijd tot in het kleinste detail.

Knowhow ontmoet
innovatie
Op de achtergrond: New Basel Exhibition Centre by Herzog
& de Meuron – Een symbool van architectuur, innovatie en
cultuur in het hart van Bazel.

PRODUCTEN

DE

HIGHLIGHT
Myopia Master®
officiële distributeur

BIOMETRICS
Brillenglazen

De nieuwe dimensie

Het beste van twee werelden
De Myopia Master® van OCULUS is een uiterst nauwkeurig
meetinstrument dat de exacte biometrische parameters levert voor
onze berekening van het brillenglas.

EXCLUSIEF
Objectieve refractie

Draaipunt van het oog

DRAAIPUNT
VAN HET OOG

Exclusief voor
Optiswiss-klanten!

Lengte van de oogbol
Diameter van de pupil

LENGTE VAN
DE OOGBOL

Centrale corneastralen

DIAMETER
VAN DE
PUPIL

Met BIOMETRICS hebben wij een innovatieve lijn
brillenglazen ontwikkeld die precies is afgestemd op de
individuele anatomie van elk oog. Doorslaggevend voor
de biometrische optimalisatie zijn onder meer de
oogbollengte, het oogdraaipunt en de pupildiameter.
Deze biometrische parameters worden nauwkeurig
bepaald met de Myopia Master® van OCULUS. Zo is, in
combinatie met de bekende individuele parameters, een
exacte aanpassing van de brillenglazen aan het visuele
systeem mogelijk.
Het resultaat: een brillenglas dat perfect
op het oog past.

PRODUCTEN

Enkelvoudig

Multifocaal

Of het nu One- of Relax brillenglas is, met
onze premium enkelvoudige glazen zullen
uw klanten ontspannen door het dagelijks
leven gaan.

Van standaard tot individueel tot
BIOMETRICS – wij bieden binnen ons
uitgebreide assortiment multifocale
brillenglazen innovatieve oplossingen voor
elke klantbehoefte en alle visuele vereisten.

Maximaal contrast
en gezichtsscherpte
Beste zicht in de
digitale wereld

De hoogste kwaliteitsnormen en logische
voordelen voor de klant z orgen voor de best
mogelijke c ompatibiliteit en het grootst
mogelijke visueel comfort.

Relax brillenglazen als de ideale
optie voor jong presbyopen

Swiss Fusion Technology

BIOMETRICS mogelijk*

Uitgebreide
individualiseringsmogelijkheden
Elk brillenglas heeft
een optimaal effect

Dichtbijcomfort
Een ontspannen werkhouding door maximaal visueel comfort – dat is waar
de Premium Nearis-familie voor zorgt.
Breed kijkbereik
Maximale ontspannen houding
voor het scherm
Verhoogde concentratie en
minder tekenen van
vermoeidheid
Voorgedefinieerde of vrij te kiezen
ontwerpen mogelijk
Nearis Test Lenses
Zie het hoofdstuk "Diensten"

BIOMETRICS mogelijk*
*

Beschikbaar vanaf 2023.

Optimaal binoculair zicht en
fusie van beide ogen gegarandeerd dankzij BTPB (Binoculaire
tolerantie van prismatische
bijwerkingen)
Digital Performance Zone
voor ontspannen zicht op
bijzonder korte kijkafstanden

BIOMETRICS mogelijk*

PRODUCTEN

Sportglazen
Perfect zicht tot aan de randen, de
lichtste materialen en oogbescherming
gecombineerd in één sportbril.
Allemaal mogelijk met de RX Sport
Lenses van Optiswiss.
Optimaal binoculair zicht en
maximaal panoramisch zicht
Uitgebreide kleur-, materiaalen coatingcombinaties mogelijk
Remote Edging – vele vormen
van bekende montuurfabrikanten
reeds opgeslagen

Premium
coatings

Optiswiss coatings zijn van de hoogste kwaliteit en de langste
levensduur. De topcoatingpakketten van de Optiplas familie
bieden zowel helder zicht als optimale bescherming.
Super ontspiegeling van Optiswiss: de eigenschappen
Esthetiek en comfort

Vermindering van reflectie

Krasvast
Lange levensduur

Oleofoob
Vetafstotend

Antistatisch
Stofafstotend

Hydrofoob
Waterafstotend

Optiplas® O+
Onovertroffen helderheid en contrast –
voor volledig authentiek zicht

Maximale schittering
met 0,2% restreflectie

Beste kleur- en
contrastwaarneming

Optiswiss
super-ontspiegeling

Optiplas® Dual+UV®
Optimale UV-bescherming

Complete
brillen

Optiplas® Blue CX UV®

Optiswiss levert zowel monturen als
complete brillen. Onze collecties in metaal,
acetaat en bio-acetaat combineren design,
kwaliteit en comfort.

Blauwlichtreductie

UV-bescherming

Optiswiss
super-ontspiegeling

De speciale oplossing voor blauw licht, ontworpen voor de digitale wereld

UV-bescherming

Optiswiss
super-ontspiegeling

Verschillende collecties voor
verschillende gebruiksmomenten
Van voorgevormde monturen
tot complete glazen
Meer tijd om uw klanten
te adviseren
Minder monturen op voorraad

Flitsspiegeling
Uni & Bicolor
Uniek, stijlvol en opvallend – de extravagante
modetrend voor een opwindende en aantrekkelijke touch
voor zonnebrilglazen. Verkrijgbaar op alle glastypes en
in een breed scala van kleuren.

PRODUCTEN

Optiswiss behoort tot
één van de modernste
brillenglasfabrikanten
in Europa.

SWISS
HIGHTECH
FACTORY
•	Nieuwste generatie

productie-installaties
• Hoogste kwaliteitsnormen
•	Hyper moderne proces-

en productieautomatisering
•	Jaarlijkse

miljoeneninvesteringen
• 24-uurs productie

gedurende 6 dagen
in de week

PRODUCTEN

HET MILIEU
VOOR OGEN
Wij produceren uitsluitend in Bazel
Onze lokale productie in het hart van Europa zorgt er
niet alleen voor dat de producten die u bestelt u snel
bereiken. De korte leveringsroutes vermijden ook onnodig
vervoer en voorkomen daarmee een extra belasting van
ons milieu.
Duurzaamheid is belangrijk voor ons, ook bij de productie
van de brillenglazen zelf. We recyclen het water dat
nodig is voor de productie. Bovendien gebruiken wij de
afvalwarmte van de coatinginstallaties voor warm water
en voor de verwarming van het gebouw. Op die manier
besparen we water en energie. Dit voor een duurzame
toekomst.

Waterpomp

ZWITSERSE
INNOVATIEKRACHT
TASTBAAR DUURZAAM

Warm water
Water
behandeling

Gesloten watercircuit
met een constante
waterdruk

Vrijgekomen warmte
wordt gebruikt voor

Verwarming

Coatinginstallaties

Zonne-energie
voor de toekomst
De investeringen in duurzamere productie bij Optiswiss
gaan door. Zonne-energie zal in de toekomst dus een
beslissende rol spelen – wij houden u op de hoogte.
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ONZE
DIENSTEN

Veel meer dan een brillenglazenfabrikant
Partnerschap betekent vor ons een allesomvattende dienstverlening. Met onze online shop zijn wij op elk moment van de dag
voor u beschikbaar. U profiteert van vele specials zoals onze
aanbieding met meerdere brillen of de Tracer Service met de
mogelijkheid van uw eigen vormarchief.
Praktisch is ook de overleg-app voor uw iPad of telefoon, de app
met optionele centreerfunctie of de media-app voor gepersonaliseerde reclame. Wij bieden u diensten met toegevoegde waarde.

Onze diensten
Zichtbare toegevoegde waarde
Tot in het kleinste detail

DIENSTEN

ONLINE SHOP

OPTISWISS
IPAD-APP

U kunt de hele dag door brillenglazen
bestellen in onze online shop. U profiteert
van speciale aanbiedingen en hebt te allen
tijde een overzicht van uw bestellingen en
de voortgang hiervan.

Als innovatieve adviestool ondersteunt de Optiswiss iPad-app u in
gesprekken met uw klanten.

MEERDERE BRILLEN

CENTERING
BY OPTISWISS

Uw klanten kunnen zich verzekeren van
maximaal vier extra brillen tegen de
beste condities binnen negen maanden
na bestelling van de eerste bril.

Met de Optiswiss-centreerfunctie in de iPad-app,
kunt u alle individuele parameters meten voor
het bestellen van high-end brillenglazen. Daarna
exporteert u de gegevens gewoon naar onze
online shop.

TRACER SERVICE
U hebt de mogelijkheid om de vorm van
de glazen van een bril direct in onze online
shop in te voeren – en zo een persoonlijk
vormarchief aan te leggen.

NEARIS TEST LENSES
Laat uw klanten gratis comfortbrillenglazen voor dichtbij
testen! Ontdek ons unieke concept en verhoog uw omzet
door extra verkoop.

SOCIAL MEDIA
Nieuws, aanbiedingen, evenementen:
op onze social media-kanalen kunt u vinden
wat er gebeurt in de wereld van Optiswiss.
Wij voorzien u ook van kant-en-klare content
voor uw digitale consument benadering.

DIENSTEN MET
TOEGEVOEGDE
WAARDE
TOT IN HET
KLEINSTE DETAIL

ZWITSERLAND
TOT IN HET
KLEINSTE DETAIL

