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Wij hebben oog
voor uw totaaloplossing
ALLE NIEUWE COLLECTIES

VERANDERINGEN IN HET
CONTACTLENSONDERWIJS

voor de optiekbranche. Een wereldmerk met sterke focus op kwaliteit, gebruiksgemak en innovatie. Dit betekent een verademing voor uw workflow en een
directe meerwaarde voor u én uw klanten.
O’Max instruments levert een geïntegreerde totaalopossing met een compleet
programma van innovatieve instrumenten, software en bijpassend meubilair.

Kijk op www.omax.nl voor meer informatie.

Innovatieve &
High-Tech instrumenten

Multifunctionele
refractieunits

Software oplossingen
& koppelingen

Hoogwaardige
service

(remote)
Helpdesk

Online registratie
instrumenten

O’Max Instruments BV

O’Max
Instruments BV • Pasteurstraat 2, 2811 DX Reeuwijk
Marconistraat 9, 6902 PC Zevenaar • Telefoon: +31 (0)88 - 0888160

• www.omax.nl
Telefoon:
0182
61AC
11,Zevenaar
Fax: 0182
39 91 info@omax.nl
39 • E-mail: info@omax.nl
• E-mail:
• Internet: www.omax.nl
Postbus
102,39
6900

an Essilor Company

vakblad voor de opticien, najaar 2016 www.eyeline-magazine.nl
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GEVAAR OF KANS?

NAJAARSBEURSSPECIAL: CENTROP / HALL OF FRAMES / SILMO

naast het vele blauw dat we de komende seizoen (blijven) zien, komt ook warm- en
mosterdgeel steeds vaker in beeld. zeker in interieurs worden gele tinten al veel
toegepast in accessoires en decoraties zoals kussens en gordijnen, het lijkt dan net
alsof de zon altijd schijnt! in de brillen is geel lastig als dominante tint, als ondersteuning perfect tezamen met havanna en zwart, en in combinatie met blauw dit najaar ook een serieus decoratieve aanvulling. so… who’s afraid of yellow and blue?

van boven naar beneden
Lafont
Frame Holland
FashionOptics
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hall of frames

FRAME HOLLAND

80 JAAR

HOLLANDS HANDMADE
design en kwaliteit

frame holland bestaat 80 jaar en viert feest met de preciosa limited edition 2016: 4 exclusieve modellen in 4 verschillende kleuren, een set van 16 stuks die elke opticien helemaal zelf kan samenstellen. preciosa is het paradepaardje van frame holland, u kent vast wel dat nederlandse vintage merk met een traditie. “you feel the quality”,
zei een amerikaanse klant onlangs tegen menno, hans en saskia borsboom. een mooi compliment! eyeline ging
langs in burgerveen en sprak over 80 jaar authentiek, puur en duurzaam.
TEKST Anneke Pastoor BEELD Loek Peters INFOTORIAL
Authentiek
Frame Holland ontwerpt en maakt al 80 jaar brillen geheel
zelfstandig. De hoeveelheid handwerk is indrukwekkend.
De cruciale fases van het productieproces zijn nog altijd
handmatig, zoals het fabriceren en assembleren van onderdelen, het polijsten van de acetaatbrillen en de eindcontrole. “En we poetsen elke bril voordat hij het etui in gaat”, vertelt Hans. “Als we een onderdeel niet meer kunnen vinden,
dan maken we het zelf. Een goed voorbeeld daarvan zijn
de neusbruggen. Ook de mallen, naar ontwerp van Menno,
worden allemaal in eigen fabriek gemaakt”. Menno: “Alles is
inmiddels gemoderniseerd, maar de basis is ambachtelijk.
We hebben het vak letterlijk vanaf kleuterleeftijd geleerd”.
Puur
“Kenmerkend voor Frame Holland en onze familie is, dat we
alles zelf doen. En vooral ook willen doen. Het is haast een
‘way of life’. Dit kun je, denk ik, ook alleen in een familiebedrijf. Het pure zit in de familie Borsboom verankerd”, zegt
Menno. Saskia beaamt de voordelen van een bloedband.
“We zijn zelf ‘in charge’ op alle vlakken en financieren alles zelf. Winst alleen is niet het doel. Natuurlijk willen we
graag onder aan de streep plussen, maar we hoeven geen
aandeelhouders tevreden te stellen”. Menno: “Net zo’n pure
keuze om altijd te doen wat we zelf willen. We zijn nergens

lid van, niet van inkoopverenigingen of brancheorganisaties.
We gaan altijd voor puur ondernemerschap”. Saskia lacht:
“Gewoon lekker dichtbij jezelf blijven. Made in Holland is
puur. Enne, dat onze Goliath van Preciosa zo’n succes is in de
Amerikaanse rapperscene, en dus ook wordt gedragen door
SnoopDog, is puur toeval hoor”.
Duurzaam
Alle acetaatplaten bij Frame Holland worden door het Italiaanse bedrijf Mazzucchelli gemaakt van katoen en houtpulp. “Daarvan is ongeveer 30 procent van onze kleuren
bio-acetaat, een lijn die groener en dus duurzamer is. Wij
zijn ons altijd heel bewust van duurzaamheid op alle vlakken. Zeker omdat je de laatste jaren merkt dat consumenten sterk lokaal en duurzaam gericht zijn”. Saskia: “We doen
eigenlijk niet anders, de terugkoppeling van de consument
is erg positief. Amerikanen, Australiërs en Spanjaarden vinden het vooral leuk om met ons te werken juist omdát de
brillen in Nederland gemaakt worden”. Menno vult aan: “En
we bieden een uitzonderlijk lange periode van after-sales:
of we hebben nog onderdelen, of we maken ze specifiek
voor een klant. Een paar maanden terug heb ik voor het
eerst ‘nee’ moeten verkopen. Een Afrikaanse klant bestelde
kunststof randen uit een montuur uit de jaren 60. Hoezo
duurzaam?”

In 1936 was Willem Pieter Meulenberg een van de vele ENFA’s die in die tijd startten. Hij startte een brillenfabriek, de
Eerste Nederlandse Fabrikant van hoorn-, schildpad- en doublémonturen. Na 1950 nam de vraag sterk toe, de brillenfabriek verhuisde 4 jaar later naar Katwijk. De naam Preciosa (Spaans voor ‘mooi’) werd in deze tijd verbonden aan
de vestiging. Begin jaren 60 werd Hans Borsboom, de vader van de huidige drie directeuren Hans, Menno en Saskia,
eigenaar. Hans Borsboom breidde de Preciosa-collecties vanaf de jaren 60 sterk uit en zorgde voor forse expansie
in het buitenland. Daarbij werd hij in de bedrijfsvoering tientallen jaren bijgestaan door zijn vrouw Conny. De twee
zonen Hans en Menno en dochter Saskia werden al van jongs af aan bij de ontwikkeling van het bedrijf betrokken. Na
de dood van Hans sr. in 2007 namen zij het bedrijf over.
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