Příběh značky OPTIK Žilka

Značka OPTIK Žilka
přináší nezkreslený
pohled na svět
Tři roky chybí k tomu, aby značka OPTIK Žilka mohla hovořit o třicetiletém výročí svého založení. V průběhu uplynulých desetiletí
se firma, založená zapáleným optikem Blahoslavem Žilkou, který celý život šíří osvětu v oblasti péče o zrak, proměnila v prosperující společnost, jejíž pevné základy stojí především na poskytování nejmodernějších odborných služeb. Tímto směrem se
vydala i dcera Barbora, která se společně s ním stará o zákazníky v showroomech v Praze na Novém Městě a v Jihlavě, zatímco
syn Filip pracuje ve svém vinohradském studiu.
vhodné brýle nebo kontaktní čočky a naučí
klienta danou korekční pomůcku správně
používat.

Spolupráce jen s těmi nejlepšími
Od počátečního vyšetření na přístroji renomované firmy Carl Zeiss až po výrobu brýlových čoček vsazených do obrub z kolekcí
předních světových značek, mezi něž patří
zvučná jména Lafont, Orgreen, Mykita, l.a. Eyeworks, Blac, Kio Yamato, Hamamoto a další,
spolupracuje společnost OPTIK Žilka s těmi
nejlepšími v oboru.

Filozofie značky
Celoživotní kompletní péče o zrak a s ní související nadstandardní služby poskytované
vysokoškolsky vzdělanými profesionály – to
je filozofie značky OPTIK Žilka. Díky využívání kombinace znalostí optometrie, image,
řemesla a neustálého vzdělávání společnost
nabízí zákazníkům plnohodnotný a ucelený
systém péče, který pomáhá řešit konkrétní
vady zraku.

Zrak si zasluhuje pozornost
Stejně jako jiné lidské schopnosti je i lidský
zrak zatížen opakovaným působením vnějších vlivů a vyžaduje tedy pravidelnou kontrolu a případný zásah, pokud se kvalita vidění snižuje. Důraz na prevenci je stejně silný
jako u jiných smyslů či aktivit. Komplexní
a odborná péče o zrak formou periodického dohledu optika-optometristy by měla být
samozřejmou součástí zdravého životního
stylu.

»Nezkreslený
a plnohodnotný
zrakový vjem vám
umožňuje
vidět svět lepší než
ve skutečnosti je.
A to stojí za to!«
Blahoslav Žilka, 2002
Refrakční diagnostika
Pouze přesným měřením a posuzováním
jednotlivých výsledků lze zajistit spontánní
a pohodlné vidění na všechny vzdálenosti. Základem dobrého vidění je intenzivní
a komplexní vyšetření zrakových funkcí prováděné optometristou, který na základě měření odborně diagnostikuje zrakové potíže
a doporučí nejefektivnější řešení, navrhne

Nezkreslený pohled na svět
Vysoká zraková náročnost jako důsledek
každé neřešené oční vady zhoršuje kvalitu
života. Proto je důležité používat brýle nebo
kontaktní čočky vyrobené na míru s využitím nejnovějších vyšetřovacích možností
i výrobních technologií. Tyto parametry jako
jedna z mála očních optik v Čechách značka
OPTIK Žilka splňuje.
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