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Jaguar - €285

Spectacles that
give you the

confidence that
you deserve.

Jaguar - €285Traction Productions - €269

Lamarca - €375

Cover: Matttew man - €329 - Matttew vrouw - €225

Lamarca - €329 Traction Productions - €269



Horen, zien
& doorvertellenRoger - €269

Roger - €269

Roger - €269 Roger - €269

BA&SH - €228

ETNIA BARCELONA - €215



LIMITED 
EDITION

ETNIA BARCELONA - €215 CALVIN KLEIN   TITANIUM - €324 BA&SH - €228

BOLON - €225



"I can see
clearly now…"

Maïlis Trendy - €269 Longchamp - €175

Longchamp - €175Longchamp - €179Maïlis Trendy - €269

HUGO BOSS - €220

ETNIA BARCELONA - €215



HUGO BOSS - €200

CARVEN - €349



Blackfin - €345

Emporio Armani - €149

DAVID BECKHAM   TITANIUM

€294



Boek nu uw oogmeting en kies voor 
Varilux® brillenglazen.

Zie de details. 
Ervaar eindeloos zicht.

Wie ambitieus is wil nieuwe perspectieven creëren. Ligt uw inspiratie voorbij de horizon, of  heel dichtbij? 

Met Varilux® brillenglazen verkent en verlegt u iedere grens. Altijd optimaal scherp zicht en door het 

Varilux® effect schakelt u vloeiend van overzicht naar detail. Dat is pas eindeloos zicht.

Word architect van uw vrijheid

Zichtbaar beter zien begint met onzichtbare Varilux® technologieën

Multifocale glazen zijn een uitvinding van Essilor, pionier in brillenglazen met meer dan acht generaties 
Varilux® brillenglazen. Aan de basis van de innovatieve Varilux technologieën liggen ruim 300 diepgaande 
onderzoeken. Daarmee verlegt Essilor al 60 jaar de grenzen in beter zicht. Miljoenen mensen over de hele 
wereld genieten inmiddels van een eindeloos en scherp gezichtsvermogen, met vloeiende overgangen tussen 
elke kijkafstand. Wij zijn ervan overtuigd dat u ook 100% tevreden zal zijn met Varilux® brillenglazen. Daarom 
kunt u nu Varilux® proberen en krijgt u gratis reis- en tevredenheidsgarantie**.

Scherp zicht
Ervaar ongeëvenaard scherp zicht 
op elke afstand

Vloeiende overgangen
Verplaats uw blik uitgesproken 
comfortabel naar elk punt

Minder hoofdbewegingen
Zie scherp, zonder onnodig uw hoofd 
te bewegen

Spontane gewenning 
Geniet snel en gemakkelijk van 
eindeloos goed zicht 

©Essilor België - september 2022. Essilor® en Varilux® zijn handelsmerken van Essilor International. 
* Essilor - de nummer 1 in brillenglazen wereldwijd. Bron: Euromonitor International, Eyewear 2022 editie; Bedrijf Essilor 
International; Retailwaarde o.b.v. verkoopprijzen. ** Tijdens de vakantie bent u verzekerd van 1 pechverhelpingskit 
binnen de 36 maanden vanaf de aankoopdatum. Betreft de tevredenheidsgarantie worden uw brillenglazen 
eenmalig vervangen indien u niet tevreden bent, door andere Essilor brillenglazen na een aanpassingsperiode van 
30 dagen. Deze actie is geldig van 20 oktober tot 31 januari 2023, vraag naar de volledige voorwaarden in de winkel. 
1) 9 van de 10 consumenten zijn na twee weken proberen overtuigd van Varilux brillenglazen. Varilux deprivatie studie, 3e 
onafhankelijke partij, Frankrijk, 2020 (n=102).

Kies voor een 
veelzijdige en 
persoonlijke 
kijkoplossing. 

Vele anderen zijn u al voor gegaan. 

Ontdek hun ervaring met Varilux® 

via onderstaande QR-code. 

GRATIS REIS- EN 
TEVREDENHEIDS-

GARANTIE**

Actie

GRATIS REIS- EN 
TEVREDENHEIDS-

GARANTIE**

Actie

9 van de 10
consumenten

zijn overtuigd van    
brillenglazen1

Met Varilux®

zie ik perfect: 
veraf, dichtbij, 
het reageert 
direct!1

Corinne, 54 jaar

BRIL: VOGUE®

BRIL: ARNETTE®

Met Varilux®

is mijn zicht zo 
scherp, dat ik 
vergeet dat ik 
brillenglazen draag.1

Jean-Michel, 51 jaar

BRIL: VOGUE®

Met Varilux®

brillenglazen, 
zie ik direct het 
verschil met mijn 
huidige glazen.1

Edith, 47 jaar



Zag jij onze vernieuwde website al? Neem zeker een kijkje!
Ontdek en volg ons verhaal op Social Media!

Optiek Matuszczak @optiekmatuszczak

www.matuszczak.be

Stationsstraat 18, 9900 Eeklo         Tel.  +32 (0)9/377 11 30

Gesloten
9u -12u & 13u30 - 18u30
9u -12u & 13u30 - 18u

maandag en zondag
dinsdag - vrijdag

zaterdag

Breng een bezoekje aan onze winkel en
samen met jou gaan wij op zoek naar de

beste oplossing.

Horen, zien &
doorvertellen

De acties in deze folder zijn geldig vanaf 01/11/2022 t.e.m. 31/01/2023 en zijn niet cumuleerbaar met andere acties. Prijzen inclusief BTW.
Het is mogelijk dat sommige Opticoop opticiens niet alle afgebeelde modellen in hun assortiment hebben. Informeer u vooraf.

V.U. Optiek Matuszczak, Stationsstraat 18 - 9900 Eeklo
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