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Pantelimon, 28 09.2015 
 
 

Premieră absolută - Blackfin și Briot, branduri din portofoliul 
Sover Optica, au câștigat trofee SILMO d`Or 2015 

 
     .                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Decernarea celor 10 premii SILMO d`Or s-a desfășurat vineri seară, 25 octombrie 2015, la Maison de la 

Radio din Paris, unde a fost oficiată cea de-a XXII-a ediție a Galei. Juriul condus de președintele Emmanuel 
Gallina, un renumit designer contemporan, a evaluat cele 35 de produse nominalizate în cele 8 categorii de 
referință: lentile sau dispozitive pentru vedere, vedere deficitară, ochelari pentru copii, ochelari pentru sport, 
monturi de vedere, ochelari de soare, materiale-echipamente și inovație tehnologică în domeniul monturilor 
optice.  

 
Referindu-se deopotrivă la performanțele celor doi fabricanți și la recunoașterea internațională a 

aportului acestora la progresul sectorului de optică medicală, dna Doina Badiu, directorul general Sover 
Optica a declarat: “Asistăm la o premieră absolută, cele două trofee SILMO d`Or revenind unor furnizori 
tradiționali ai companiei noastre. Pramaor, producătorul colecțiilor Blackfin, este expertul italian al 
monturilor din titan și beta-titan, iar Luneau Technology este deținătorul brandului Briot, lider mondial în 
privința echipamentelor pentru șlefuit lentile pe contur. Ambii producători sunt preocupați pentru 
dezvoltarea unor soluții tehnice inovative, în condițiile creșterii fiabilității și măririi siguranței în exploatare. 
Pentru Sover Optica este o mândrie și un privilegiu să promoveze pe piața românească produse ce 
încorporează cele mai recente tehnologii din industria de profil, capabile să atingă performanțe remarcabile 
și să genereze credibilitate în rândul clienților noștri. Suntem convinși că aceste premii constituie premisele  
unui avantaj competițional care va genera, cu siguranță, atât amplificarea notorietății brandurilor Blackfin 
și Briot, cât si creșterea cotei noastre de piață.” 
 

- - - - - - - - - - - -  # # #  - - - - - - - - - - - - 

Sistemul Shark-Lock® utilizat în blocarea 
anourilor modelelor Blackfin Zero 
BF732/731 a câștigat trofeul SILMO d`Or 
2015 în categoria “Monturi optice-inovație 
tehnologică”. Noutatea sistemului Shark-
Lock® constă în faptul că închiderea anoului 
confecționat din beta-titan gros de 0,5 mm se 
realizează fără șurub.  
Citește aici comunicatul complet. 

Briot Attitudine, sistemul de șlefuit lentile pe 
contur produs de grupul francez Luneau 
Technology a câștigat trofeul SILMO d`Or 
2015 în categoria “Materiale-echipamente”. 
Briot Attitude este echipată cu o suită de 
inovații patentate de Briot ce au menirea de a 
spori viteza, calitatea şi precizia execuţiei.  
Citește aici comunicatul complet. 
 

 
 

     
      

       
  

 
 
 
 
 

     
      

       
  

 

http://www.maisondelaradio.fr/50-ans-dhistoire
http://www.maisondelaradio.fr/50-ans-dhistoire
http://www.emmanuel-gallina.com/?page_id=2
http://www.emmanuel-gallina.com/?page_id=2
http://goo.gl/98meIj
http://sover.ro/furnizori/pramaor/
http://sover.ro/branduri/briot/
http://sover.ro/model-blackfin-bf732-eagle/
http://sover.ro/model-blackfin-bf732-eagle/
http://sover.ro/wp-content/uploads/2015/09/150928_Blackfin-castiga-trofeul-Silmo-dOr-2015.pdf
http://www.briot.com/international/home/news/product-news
http://sover.ro/furnizori/furnizor-2/
http://sover.ro/furnizori/furnizor-2/
http://sover.ro/branduri/briot/
http://sover.ro/wp-content/uploads/2015/09/150928_BRIOT-castiga-trofeul-Silmo-dOr-2015.pdf
http://www.briot.com/international/home/news/product-news
http://sover.ro/furnizori/furnizor-2/
http://www.briot.com/international/home/news/product-news
http://sover.ro/furnizori/furnizor-2/
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Despre SILMO 
SILMO (Salon International de la Lunetterie, de l’optique oculaire et du Matériel pour Opticiens) se desfășoară anual în 
orașul luminilor, fiind cea mai celebră expoziție de toamnă din domeniul industriei optice.  
 
Despre trofeul SILMO d`Or 
Trofeul SILMO d`Or este o distincție acordată inovației, ce recompensează creativitatea și originalitatea din sectorul 
opticii medicale și îngrijirii vederii. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Sursa informațiilor 

 
Les nominés au grand Prix Silmo d'Or 2015, nominalizările celei de-a XXII-a ediții a trofeelor SILMO d`Or 
2015 - http://goo.gl/98meIj 
 
Photoreportage: Découvrez les lauréats des Silmo d'Or 2015…, articol online apărut în Acuite.fr la data de 
26 sept 2015 - http://goo.gl/VqvABf 
 
Descrierea sistemului de șlefuit Briot Attitude -  http://goo.gl/q1uC64
 
Silmo d’Oro, doppietta del Triveneto, articol online apărut în cotidianul B2Eyes la data de 29 sept 2015 - 
http://goo.gl/YMJV4z 
 
The Road to Blackfin: Corrado Rosson and Pramaor are Making History - articol online apărut în Envision 
Magazine la data de 27 mai 2015 - http://goo.gl/iQ07Ky 
 
 

http://sover.ro/agenda/silmo-editia-a-48-a-paris-nord-villepinte-franta/
http://www.silmoparis.com/Visiteurs/Silmo-d-Or
http://goo.gl/98meIj.

