Z čeho jsou brýle vyrobeny a jak s nimi zacházet?
Brýle jsou vyrobeny z dřevěných dýh různých dřevin. Celý korpus je lepený voděodolným disperzním
lepidlem. Následně je celý korpus ručně opracováván, obrušován do požadovaného tvaru, vybroušena
drážka na čočku. Na povrchovou úpravu je použita kombinace přírodních olejů a vosků od firmy Osmo.
Tato úprava není zdraví škodlivá, neloupe se a je zásadně na přírodní bázi. Aplikace probíhá hadříkem,
kterým se do materiálu vosk vetře ve dvou až třech vrstvách. Po čase může povrch v místech více
namáhaných zmatnět. Zmatnění je způsobeno úbytkem ochranného nátěru na povrchu. Opravit lze
jemným místním přebroušením a opětovným vetřením vosku. Brýle snesou běžnou provozní zátěž,
jako každé jiné brýle, jen je třeba brát na zřetel, že jsou vyrobeny ze dřeva, a může na ně mít vliv
dlouhodobé namáčení či dlouhodobé působení vlhkosti. V případě namočení brýlí, brýle běžně osušte.
Na běžnou údržbu použijte stejné prostředky jako při údržbě dřevěného nábytku - spíše na voskové
nebo olejové bázi. Šetrné je i otření vlhkým hadříkem.
Jakou mají brýle výdrž a pevnost?
Dřevěné brýle jsou pevnostně stejně pevné jako ostatní brýle. Můžete je zlomit stejně jako plastové
nebo ocelové. Jednotlivé dřevěné lamely jsou na sebe kladeny tak, aby byla zachována co největší
pružnost a pevnost. I tak je třeba o brýle pečovat se zvýšenou opatrností. Největší riziko zlomení
obruby hrozí, pokud brýle nejsou zaskleny, tj. nejsou zpevněny skly. Jakmile jsou usazeny čočky, tak
jsou brýle dostatečně pevné. Obruba byla celou zimu testována ve venkovních podmínkách vystavena
povětrnostním vlivům. Během 5 měsíců se projevily změny v tuhosti obruby. Obruba změkla a ztratila
mírně barvu. Jinak se neprojevily žádné změny. Při běžném nošení by obruba měla mít dlouhodobě
svou pevnost.
Jaké jsou možnosti pro opravu?
Pokud budete chtít na brýlích povrchovou úpravu po čase obnovit. Rádi Vám zašleme potřebné
množství oleje pro opravu nebo nám můžete brýle zaslat na základě předchozí domluvy a my se o Vaše
brýle postaráme.
Pokud budete požadovat nějakou změnu na brýlích, související a výměnou např. straniček (jiné barevné
provedení), tak Vám můžeme nabídnout náhradní straničky na výměnu. Výměnu pak provedete
pouhým odšroubováním šroubků.
Pokud Vám brýle nesedí ideálně nebo např. na nose narážíte na ostřejší hranu, pak lze brýle jednoduše
obrousit jemným pilníkem nebo brusným papírem. Obroušenou plochu, pokud je minimální, zatřít
běžným bezbarvým olejem. U modelové řady, která má kování s mezerou mezi přední částí a
straničkou, pak lze mírným přihnutím nastavit optimální šířku a výšku pro váš obličej (přihnutí je
nejlépe provádět tenkými kleštěmi uchopením v místě co nejblíže přední části obruby a mírným
pohybem straničky nastavit potřebnou šířku či výšku).
Jaká je dodací lhůta?
Jelikož je nabídka brýlí široká a nelze brýle připravit k prodeji díky technologickým postupům ze dne na
den, tak bychom požádali o Vaši trpělivost k možným změnám času dodání. Více méně se jedná vždy o
zakázkovou výrobu a ta obnáší potřebný čas na poctivou práci. Kolekce, která je vystavena na
webových stránkách je připravena pro prodej, ale protože vzhledem k možnostem zákaznických
požadavků na specifikaci výrobku (silikon. sedla, skla, barva, straničky, atd.) se mohou jednotlivé
výrobky zásadně lišit, držíme hotové výrobky v nižším počtu a může dojít k výpadkům. Pokud bude
nějaká časová změna, tak Vás budeme do dvou dnů od potvrzení objednávky informovat a navrhneme
nebližší možný termín dodání. V opačném případě, pak platí standardní doba dodání, tj. 5 týdnů (Tuto

dobu budeme zkracovat, jakmile zjistíme možnosti v prodejnosti jednotlivých typů. Naše představa je
dodávat obruby nejpozději do 14 dnů). Berte na zřetel, že pokud jsou brýle upraveny dle Vašich
představ, pak se již jedná o výrobek vyráběny na zakázku a řídí se jinými pravidly pro vrácení zboží do
14 dnů. Takový výrobek lze pak vrátit pouze v případě reklamace (i v tomto případě, bychom se snažili
vyjít v rámci možností vstříc). Časové prodlevy jsou spojeny s originalitou výrobku a doufáme, že
nebudou příčinou Vaší nespokojenosti.
Jaké je balné a poštovné?
Balné, obsahuje cenu za obal vhodný pro přepravu (pevnější) a účtujeme jej ve výši 40,- Kč za kus (cena
je uvedena včetně DPH). Další náklady spojené s dopravou činí 130,- Kč za kus (včetně DPH). V případě,
že předmětem dodávky bude více kusů, pak dopravné zabalené v jednom balení bude stejné. Pokud
bude požadavek na více kusů nebo jiný způsob dodání, pak bude cena individuální.
Jaké jsou možnosti a omezení u výběru čoček?
Dřevěné obruby dodáváme ve třech možných variantách skel. Základními čočkami jsou sluneční. Tyto
nasazujeme v provedení hnědošedá, kde je přechodové zabarvení 75 – 55% (čočka je v horní části
tmavší a dohněda, dole je zabarvení menší a došeda) a ve stejném provedení také čočka šedá. Čočky
jsou plastové a povrchově upravené. Dále v základní nabídce jsou čočky čiré s antireflexní úpravou.
Poslední možnou variantou je osazení obrub dioptrickými skly. Tuto službu pro nás provádí smluvní
oční optika, která na základě Vámi uvedených požadavků brýle osadí, a my Vám je následně dodáme.
Jako standardní dioptrická skla dodáváme čočky s antireflexivní povrchovou úpravou a tvrzením v ceně
990,- Kč za pár (v ceně jsou zahrnuty dvě čočky vybroušení tvaru a nasazení skel). Standardní skla mají
omezení cca do dioptrií + - 6. V případě pokud byste potřebovali vyšší dioptrii nebo jinou povrchovou
úpravu, pak bychom Vám přípravu skel nechali spočítat individuálně. Jednalo by se o skla, která jsou
tenčená. Pro přípravu dioptrických skel, je třeba si nechat změřit položky u očního optika!
Pokud máte další dotazy, tak nás prosím kontaktujte přes kontaktní formulář. Budeme sem přidávat
dotazy, které mohou sloužit i pro ostatní návštěvníky.

