Since 2001

Gözlük temizleme ürünleri
Optical cleaning products

Gözlük Kutuları
Optical cases

Buğu önleyici solüsyonlar
Antifog producs

Hakkımızda
Firmamız 2001 yılında İstanbul'da kuruldu. Optik sektörünün ihtiyacını karşılamak
amacıyla başta Microfiber gözlük temizleme bezi olmak üzere, gözlük temizleme
solüsyonlarının üretimini gerçekleştirmektedir. 2005 yılından bu yana tamamen kendi
bünyemizde ürettiğimiz dijital baskılı ürünlerimiz büyük beğeni toplamaktadır. Her geçen
gün eklediğimiz yeni tasarımlarımızla, gözlük temizleme bezini kalitesinin dışında çok farklı
bir reklam unsuru haline getirmeyi başardık. 2011 yılında katıldığımız yurtdışı fuarı ile
beraber devam eden ihracat atağımızla yeni pazarlara hizmet sunmaktayız. 2012 yılından
bu yana kalitemizi ISO-9001 ile belgelendirip ürünlerimizin Sağlık Bakanlığı bildirimi
yapılarak kalitemizi ve standartlarımızı daha da yukarılara taşıdık. 2012 yılında devreye
aldığımız Solüsyon üretim hattıyla beraber çok daha hızlı ve kaliteli bir şekilde el değmeden
üretim olanağına sahip olduk. 2016 yılı başında yaptığımız yatırımlarla da tamamen yerli
üretim olan gözlük kutusu ve buğu önleyici "Nexta antifog" ürünümüzün üretimine
başladık . Her zaman yeniliklerin öncüsü olan firmamız siz değerli iş ortaklarıyla büyümeye
devam etmektedir.

About us
Our firm was established in Istanbul in 2001. In order to meet needs of optical
sector, and acts primarily microfiber eyewear cleaning cloth and then eyewear cleaning
solution production. Since 2005 to date, our printed products, which we produce
completely at our structure, get great admiration. Every passing day, with our new
additional designs, we have achieved to make eyewear cleaning cloth a very distinctive
advertisement element apart from its quality. In 2011, the fair abroad in which we
participated we offer service to the new markets along with continuing larger exports.
Since 2012 to date, we have raised our quality and standards to upper levels by making our
quality certified by the ISO-9001 through making our products known by the Ministry of
Health. Together with solution production line that we have entered into force in 2012 we
have owned untouched production opportunity, much quicker and higher quality. With
the invesments we've done in 2016, we take over “Nexta Antifog” and domestic eyewear
case production. Being a leader of innovations every time, our firm continues to grow
together with our dear business partners.

Microfiber gözlük bezi ve mendili
Microfiber cleaning cloth and wipes
a ) Dijital baskı
Digital printing

b ) Tek renk baskı
Silk printing

b ) Sıcak Baskı
Hot printing

pocket

Yeni nesil temizleme bezi

pocket

Gözlük mendili
Wipes

MT-101
30 adet 1 kutu
30 pcs in one box
Nexta gözlük temizleme mendili
Günlük kullanım için idealdir. Tek kullanım ile gün boyu
net görüş sağlayabilirsiniz. Organik mineral ve polikarbon
gözlük camlarınızda güvenle kullanabilirsiniz.
Nexta lens cleaning wipes
Formula designed for all types lenses.
May also be used for cleaning screens (smartphones, tablets…).

12 kutu * 30 pcs
12 box * 30 pcs

Gözlük Temizleme Seti
Lens Cleaning Kit
Yeni Set
Karton yapıştırmalı

ST-131-1

ST-151-2

ST-131-2

ST-135-2

Buğu önleyici solüsyon ve mendil
Antifog Spray and wipes

GB-131-2

MT-201

Gözlük Temizleme Solüsyonu
Lens Cleaning Solution

Yeni patentli tasarım
New design (patented)
Microfiber başlık
Microfiber on the sponge

Liquit Solution
or antifog

* Patentli tasarımımız ile gözlük temizleme
solüyonu ve temizleme ünitesini bir arada
kullanabilirsiniz. Şişenin bir tarafından temizleme
solüsyonunu gözlüğe uygulayıp diğer tarafındaki
süngerin ucuna uygulanan microfiber temizleme
bezi ile temizleme işlemini tamamlayabilirsiniz.
3 farklı kullanımı mevcuttur.
* Sadece solüsyon başlığı ile kullanım
* Sadece microfiber başlığı ile kullanım
* İkisi bir arada kullanım.

Spray unit

Glasspin

Mıknatıslı gözlük askısı
Magnetic eyewear holder

NEDEN “Glasspin” TAŞIMALISINIZ
1 - Gözlüklerinizi nerede bıraktığınızı düşünmeyin
2 - Çantalarınızın içinde aramayın
3 - Gözlüklerinizin camını çizdirmeyin
WHY TO CARRY “Glasspin”
1 - No more searching about where your glasses are!
2 - Don’t spare your time to look for where
your glasses in your bag / purse!
3 - Prevents your glasses to be stratched!

Gözlük kutuları
Optical cases
Dijital baskılı gözlük kutusu
Eyewear cases with digital printing
Her gözlük kutusu için uygulanabilir
Available for all cases

Gözlük kutuları
Optical cases

228

295

412

424

248

272

274

286

288

Renk seçenekleri
Available color

Gözlük kutuları
Optical cases

Djital baskılı microfiber gözlük kılıfı
Microfiber pouch with digital printing

Microfiber anahtarlıklı gözlük bezi
Microfiber lens cleaner with key chain

MFA-101
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