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För fyrtio år sedan satt lilla Bobi, som alltid, i sin fars optikaffär och såg på när pappan tillverkade
gla- sögon åt sina kunder, butiken Sawang Optical Shop låg i Trangprovinsen. En dag sa en kund ”
Mr Sawang jag gillar verkligen de glasögon du tillverkar åt mig ingen annanhar kunnat göra lika bra
glasögon som du. Tänk om du dör vem ska då tillverka mina glasögon ” ? Pappan log brett och
pekade på lilla Bobi och sa ” oroa dig inte min son tar vid där jag slutar och kom- mer att fortsätta
tillverka bästa tänkbara glasögon åt dig ”. Den natten drömde Bobi att kunder som rest långväga
ifrån, Indien, Kina, många länder i Europa, köade utanför butiken och ville ha glasögon utprovade
och producerade av Mr. Bobi. När han berättade om sin dröm för pappan log han och sa ” tron kan
förflytta berg ”. Det kristallklara minnet av drömmen han hade som ung har inspirerat Bobi till att
bli en av världens bästa optiker. Bobi har under hela sitt liv som optiker varit extremt fokuserad på
varje liten detalj när det gäller utformning, passform och dispensering (utläm- ning) av linser. Han
har gjort drömmen till verklighet och efter många års forskning har hans medfödda talang
utvecklats till fulländning.
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ISOPTIK är ett världsledande “ design center ” för optik och har specialiserat sig på att göra så
kompletta undersökningar som möjligt för att med bästa möjliga underlag kunna ordinera glasögon
med ” rätt ” pro- gressiva linser. Vi använder oss av 3D-teknologi som är 25 gånger mer omfattande
och noggrann än van- liga undersökningar föratt hitta rätt lins för dina ögon. ISOPTIK utformar och
producerar specialtillverkade linser för varje kunds specifika behov och livsstil. Vårt optimala mål är
att vid varje tillfälle lämna ut synkorri- gerande linser som ger största möjliga bekvämlighet,
justerbar syn, brett synfält och snabb fokusering för varje användare. Varje glasögonpar tillverkade
av ISOPTIK håller högsta kvalitet i alla led med start från en omfattande undersökning av ögonen,
formgivning anpassad till användarens livssstil, linsernas utsökta passform i bågen och slutligen en
strikt kvalitetskontroll av Master Bobi, den välkända specialisten på progres- siva linser. Med vår
högteknologiska utrustning kan vi skapa ett mästerverk varje gång, glasögon med optimal
synskärpa, till alla som bryr sig om att se bra.
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