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Produsele noastre contribuie nemijlocit la menținerea sănătății vederii, 
oferind purtătorilor libertate deplină de acțiune, în perfectă armonie cu 

stilul propriu de viață și aspirațiile individuale.  

Dorim să devenim cel mai performant furnizor român de articole dedicate 
îngrijirii vederii, oferind produse și servicii de înaltă calitate, conforme atât 

cu nevoia de siguranță, cât și cu nevoile de apartenență, distincție și 
recunoaștere socială specifice oricărei persoane. 

Sover Optica este devotată 100% promovării “culturii vederii” și  
educației pentru sănătate oculară în România.  
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Cei 28 de ani de activitate ne recomandă drept un promotor al 
excelenței, Sover Optica fiind un susținător al  

profesioniștilor vederii  
– oftalmologi, optometriști sau opticieni – 

fie că sunt dedicați examinării vederii, fie că soluționează 
compensarea viciilor de refracție prin echipamente optice 

individuale perfect adaptate nevoilor purtătorilor. 
 
 

Doina Badiu, director general Sover Optica 
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Instrumentar și consumabile 

Autolensmetre 

Mașini și sisteme de prelucrat lentile 

http://www.soveroptica.ro/category/echipamente/?furnizor=&cat_id=27
http://www.soveroptica.ro/category/echipamente/?furnizor=&cat_id=38
http://www.soveroptica.ro/category/echipamente/?furnizor=&cat_id=38
http://www.soveroptica.ro/category/echipamente/?furnizor=&cat_id=217
http://www.soveroptica.ro/category/echipamente/?furnizor=&cat_id=37
http://www.soveroptica.ro/category/echipamente/?furnizor=&cat_id=27
http://www.soveroptica.ro/category/echipamente/?furnizor=&cat_id=37
http://www.soveroptica.ro/category/echipamente/?furnizor=&cat_id=217
http://www.soveroptica.ro/lab-modular-system/
http://www.soveroptica.ro/lab-modular-system/
https://youtu.be/x51sRV68UP4
http://www.soveroptica.ro/category/echipamente/?furnizor=&cat_id=38
http://www.soveroptica.ro/category/echipamente/?furnizor=&cat_id=37
http://www.soveroptica.ro/category/echipamente/?furnizor=&cat_id=217


Colecții 

online 

Rame de 
ochelari  
și 
ochelari de 
soare 

http://www.soveroptica.ro/category/ochelari/?furnizor=&cat_id=5
http://bit.ly/2N8KvIw
http://bit.ly/2N8KvIw
http://www.soveroptica.ro/category/ochelari/?furnizor=&cat_id=5


Accesorii 
pentru 
ochelari  

Cataloage 

online 

Portochelari  ●  Microfibre  ●  Soluții de curățare  ●  Șnururi  ●  Lanțuri  ●  Cordoane 
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