
CARLO VAN KLEIJ – KEMPKES OPTIEK GOUDA:

“Maui Jim past perfect bij de hedendaagse kijkwensen van onze 
klanten.”

SJOERD VAN EIJKEN – VAN EIJKEN OPTIEK DE BILT EN BUNNIK:

“Wij zijn inmiddels 3 jaar Maui Jim dealer. De elegante en trendy 
kwaliteitsbrillen zijn een hele mooie aanvulling op onze collectie en 
passen goed bij de wensen van onze klanten. We hebben al flink wat 
klanten blij kunnen maken met een Maui Jim zonnebril en daar zijn 
we trots op.”

TONI VAN DER ZWAARD – VAN DER ZWAARD OPTIEK MIJDRECHT:

“Wij verkopen al meer dan 10 jaar met veel plezier Maui Jim 
zonnebrillen vanwege de uitmuntende kwaliteit van de glazen en de 
monturen. En door de goede after sales. Door een Maui Jim bril kijken, 
is de bril willen hebben.”

LUCAS VERSTRATEN – XO OPTICS ZUIDAS AMSTERDAM:

“Al 2 jaar een zeer prettige samenwerking met Maui Jim. Wij werken 
samen met Maui Jim vanwege de kwaliteit van de glazen. Dit merk is 
een voorbeeld voor velen; zeer snelle levering, denken mee met de 
opticien, alles op voorraad en er wordt altijd in oplossingen gedacht. 
Wij zijn trots om het merk Maui Jim te mogen voeren.”

JEROEN VAN ESDONK – KOOL OPTIEK ROTTERDAM

“Maui Jim zonnebrillen zijn de perfecte aanvulling om voor onze 
klanten hun kijk zintuigen optimaal te benutten.”

* het assortiment varieert enigszins,  
afhankelijk van de huidige bestsellers op het moment van levering.

Wat zeggen uw collega’s over de keuze 
voor Maui Jim?
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Ontdek nu de 
wereld van Maui Jim!
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Maui Jim is in 1980 opgericht op het Ka’anapali strand op het eiland Maui, 
Hawaii. In 1991 is Maui Jim overgenomen door Walter Hester en is het 
bedrijf gedeeltelijk verhuisd naar Peoria, in de buurt van Chicago. Vanuit 
dit centrale deel van de VS is men begonnen met het veroveren van de 
zonnebrillen markt. En met succes, want momenteel is Maui Jim wereldwijd 
nummer 2 op het gebied van zonnebrillen. Maar aan de oorsprong van 
het bedrijf is nooit getornd, nog altijd staat het hoofdkantoor van Maui Jim 
op Maui en worden hier alle zonnebrillen ontworpen en getest. Ook de 
eigenaar van Maui Jim, Walter Hester, is geboren en getogen op Maui.

Het Maui Jim zonnebrillen portfolio is een van de meest complete en 
evenwichtige in de markt. Er zijn evenveel dames- als herenmodellen, 
elegant, sportief en stijlvol, met een sterkere of vlakkere curve, van metaal, 
kunststof of titanium, met of zonder spiegel en voor klanten van alle 
leeftijden. 

Maui Jim zonnebrillen zijn verkrijgbaar met 4 basis glaskleuren die, indien 
gewenst, voorzien kunnen worden van een modieuze kleurspiegel. 
Uiteraard zijn vrijwel alle modellen ook te voorzien van zonneglazen op 
sterkte. Deze glazen op sterkte worden in het eigen Maui Jim laboratorium 
in Braunschweig, Duitsland, geslepen.

De glazen zijn middels de PolarizedPlus 2 technologie voor 99,9% 
gepolariseerd.

Door gebruik te maken van 3 aardstoffen in het glas worden 
kleuren extra geaccentueerd.

De glazen bieden de ogen 100% bescherming tegen schadelijk 
UV-licht.

De monturen worden geproduceerd in Italië en Japan.

Maui Jim beschikt over 2 eigen laboratoria waar de glazen voor 
de zonnebrillen op sterkte worden geslepen.
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Gratis 1 op 1 omruiling van modellen.

Gratis nieuwe veren en neuspads (zolang de voorraad strekt).

Franco leveringen.

Optician Only.

Trainingen, zowel “live” in de winkel als via online mogelijkheden. 
Of door gebruik te maken van Myagi, het online trainingsplatform.

Optitrade Retailgroep
Contactpersoon: Elisabeth Weiland-Pap 
(Field Sales Manager)
E-Mail: e.weilandpap@optitrade.nl
Telefoon: +31 (0)6 82 31 60 04

Maui Jim
Contactpersoon: Carlo van Delft
E-Mail: cvandelft@mauijim.com
Telefoon: +31 (0)6 53 85 33 93

Maui Jim Service Centrum
E-Mail: sales.de@mauijim.com
Telefoon: +49 (0)800 628 4546

Maui Jim – ons verhaal Wat maakt een Maui Jim bril zo uniek?

Wij zijn er graag voor 
u en kijken uit naar 

uw aanvraag

Wat heeft Maui Jim u nog meer te bieden, 
naast bovenstaande punten?
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