Vi erbjuder medlemmarna i Saab Veteranförening följande:
15 % på Märkesglasögon eller
50 % på Märkesbågar samt
Fri synundersökning vid köp av glasögon.
Medlemskort skall uppvisas för att rabatt skall erhållas.
Välkomna
Pär, RoseMarie, Camilla, Ammi och Maja Liljelood med medarbetare.

Vi är inte Nöjda förrän Du är Nöjd!
Vi har alltid förmånliga erbjudanden som exempelvis:
Köp två betala för 1
(Köp ett par märkesglasögon och få ett par standardglasögon med samma styrka, gäller även progressiva)

3 års skade- & förlustgaranti!
Optiker Liljelood är det Snälla Personliga Trygga
Familjeföretaget.
Vi ägs och drivs av familjen Liljelood, en optikerfamilj sedan
över 100 år. Vi är idag Trestadsområdets äldsta, ledande och
största optikföretag med störst urval av märkesbågar,
lågprisbågar, företagsglasögon och alla slags kontaktlinser.
Vi har kontaktlinsbehörighet, arbetsmedicinbehörighet,
mästarbrev, branschcertifiering mm. Vi är 17 leg. Optiker och 11 affärsoptiker som löser Dina synproblem. Självklart
hjälper vi Dej även att finna rätt glas och den snyggaste och personligaste bågen för Dej.
Vi är medlemmar i Synologen/Argus med nära 300 butiker (varav 120 i Sverige) och samarbetar i deras rikstäckande
företagsavtal, utbildningar, inköp mm.
Besök gärna www.synologen.se och läs mer om medicin, synundersökningar, bågar, glas och linser.

Vår historik & vår personal
Gustaf Wallman blev lärling i ur/optikbranschen i början av förra seklet, hans familjerötter var smeder/klensmeder.
Gustaf öppnade snart sin egen Wallman Ur Optik. Där började på 1930-talet även systersonen Bertil som 1946 öppnade
Bertil Andersson Ur Optik på Österlånggatan 43 tillsammans med sin fru Elna. Sonen Pär kom in i början på 60-talet
och snart även hans fru Rose-Marie. Både Pär och Rose-Marie är leg. Optiker och de tog senare över verksamheten.
1976 flyttade butiken till Affärshuset Oden och 1980 koncentrerade de sig på optikdelen med glasögon,
synundersökningar och kontaktlinser. 1984 öppnade Optiker Liljelood även butik i Lilla Edet, 1994 i Vänersborg och
2005 i Uddevalla.
Döttrarna Camilla (ansv. Vänersborgsbutiken) och Ammi är båda leg. Optiker, sonen Fredrik är IT-ansvarig och hans
fru Maja affärsoptiker liksom Rose-Maries syster Margreth som även sköter kundfakturering, Margreths dotter Josefin
är också leg. Optiker.
I vår stab av erfarna, kunniga, snälla, personliga och serviceinriktade ingår även leg. Optiker: Ulla, Maria, Charlotte,
Kerstin, Sandra, Torbjörn, Janne, Lina, Linda, Karin, Gun, Sofia, samt affärsoptikerna Nina, Lisbeth, Sara, Ulrika,
Marie-Lis, Anna-Lena, Bittan, Pauline och Gudrun.
Märkeskvalitetsglas från världsledande Zeiss, Hoya och Essilor
Över tusen Märkesbågar från Skaga, Armani, RayBan, JF Rey, Örgrens, Marc O'Polo, Lindbergs AS, Silhuette, Oscar
Magnusson, Pilgrim, Lexington, Oscar Jacobson, KunoQvist, Fyzz, Odd Molly, Boz, Sky Vintage, A Mikkli, Thomsen,
Vatsuma, Alison, Hacket, Etnia, Dior, La Coste, Gant, Versace, Fendi, Prada, Gaudi, Cogan, Marc Jacobs, Inface, Dolce
Gabbana, Brendel, EssenBach, Luxottica, Trippel X, Opo, orris of Sweden, Luxxottica, Sferoflex, Gucci, Bvulgari,
Stark mfl.,
Över tusen modeller med Lågprisglasögon: (med Smart Spec eller Gold glas) till mycket förmånliga priser.
Prisex. glas & båge enstyrke från 495:-, progressiva från 1.595:-.
Vi är bland Sveriges största på på företagsglasögon; terminal- och skyddsglasögon. Vi har alla slags kontaktlinser,
endags, månads, halvårs, stabila, färgade, sfäriska, astigmatiska, progressiva, silikon, dygnet runt mfl från världsledande
Alcon/Ciba, Cooper, Sauflon, Baush & Lomb och Johnson.
Våra 12 synundersökningsrum är moderna, fullt utrustade och datoriserade. Våra 4 verkstäder är väl utrustade.
Vi har alltid tusentals bågar i våra butiker att välja mellan!
Läs gärna mer allmänt på www.synologen.se.

Vi kan ordna det mesta!
Du är alltid mycket välkommen till oss, det snälla personliga, erfarna familjeföretaget.

