Фирма “Юниглас” ООД е основана през 1992г. в гр.Варна. Основна дейност на фирмата е внос
и дистрибуция на оптически изделия – рамки, слънчеви очила, оптически лещи /минерални и
органични/, контактни лещи и разтвори, цветни лещи, аксесоари.
„Юниглас” има верига от близо 60 оптически магазина в различни градове на България. В
магазините на “Юниглас” се предлагат рамки и слънчеви очила на производители от различни
страни. Рамките са внос от Италия, Франция, Германия, Англия, Швейцария, Китай и др.
Разполагаме със стотици модели, които могат да задоволят всеки вкус и бюджет- от стандартни
модели и такива със съвременни форми и цветове до последните колекции на
световноизвестни производители. Някои от марките, които предлагаме са: Ray Ban, Guess,
Armani, Karen Millen, Swarovski, Sisley, Benetton, Missoni, Laura Biagiotti, Dunlop, Swissflex,
Polar, Calvin Klein, Kappa, Carrera, Superbike, Pierre Cardin, Nike, Mango, Vogue, Ralph Lauren,
La Matta, Lacoste, Mango, Pull & Bear, Elizabeth Arden и други. Всички рамки са с гарантирано
качество и доказан произход.
Детските диоптрични рамки са специално създадени да отчитат активния живот на децата.
Произведени от трайни материали в най-различни цветове и форми, очилата ще помогнат на
децата ви да виждат ясно, да изглеждат и да се чувстват добре.
По отношение на стъклата, предлагането също е огромно, като има три ценови класа: високBBGR (Франция), среден- LTL/Divel (Италия) и нисък- Clear Vision (Китай). „Юниглас“ е
директен вносител и на трите вида. Стъклата се обработват с прецизна съвременна техника,
което гарантира високо качество на готовите очила.
Вярваме, че купуването на очила трябва да е лесно и приятно, а цените да са ясни и разбираеми.
Ето защо сме разработили базисни пакетни цени (от 29лв до 159лв), които включват:






Диоптрична рамка
Диоптрични стъкла
Изработка
Калъф
Микрофибърна кърпичка
При нестандартни диоптри и/или желание стъклата да са с повече екстри, могат да се използват
само рамките от пакетните цени, като на тях се монтират подходящите диоптрични лещи, за
които се доплаща спрямо каталожните цени.
„Юниглас“ дава гаранция от 2 години за фабрични дефекти за предлаганите рамки и
стъкла/лещи, съгласно ЗЗП.
Всеки клиент получава гаранционна карта, която му дава право на:
– Безплатен сервиз
– Безплатна подмяна на винт и наносник
– Безплатно почистване с ултразвук
– Безплатна корекция и напасване на рамката

Контактни лещи и разтвори
При нас ще откриете всички видове контактни лещи: меки, твърди, газпропускливи,
хидрогелни, силикон-хидрогелни, мултифокални и други. Юниглас е вносител на италиански
контактни лещи SOLEKO, но също така предлагаме продуктите на Bausch&Lomb, Alcon,
Cooper Vision, Johnson & Johnson и други.
При нас ще откриете разтвори на Avizor, Alcon, Bausch&Lomb, CMI, Cooper Vision и всички
други водещи фирми.
Аксесоари
В магазините на Юниглас ще намерите голямо разнообразие на аксесоари на италианската
фирма CENTROSTYLE.
В оптиките на “Юниглас” се извършва очен тест за определяне на рефракцията с японска
апаратура от най-висок клас. Цената на теста се приспада от стойността на поръчката.
Благодарение на многогодишния си опит “Юниглас” е създал екип от добри професионалисти,
обслужващи клиентите с внимание и разбиране на проблемите им.

УЧАСТВАЙТЕ В ТОМБОЛАТА НИ!
🎀Всеки наш клиент, закупил продукт от оптика на Юниглас, може да участва🎀
🎀Всеки месец теглим нов печеливш
🎀300ЛВ ВАУЧЕР за пазарене в нашите оптики

Отстъпка
„Юниглас“ има удоволствието да предложи на всички осигурени в ПОК „Доверие“ лица 20 %
отстъпка от цените на всички диоптрични рамки, стъкла за очила, слънчеви очила, контактни
лещи и разтвори (които не са в промоция)
Повече информация за нашите обекти и услугите, които предлагаме можете да намерите на
www.uniglass.bg

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
Варна 9000
ул. "Драгоман" 36
тел.: 052/617 883
e-mail: office@uniglass.bg

