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Skupina Fink do níž patří značky FLAIR a  BX funguje již více než než 65 let. Pro tyto značky je 
typický jedinečný design brýlí s nejvyšší kvalitou provedení. Proto jsou tyto brýle vysoce ceněny 
ve více než 50 zemích světa.

S vášní, nadšením a více než 120 zaměstnanci skupiny vytváří FLAIR svá mistrovská díla, výroba 
probíhá v Německu - společnost je obklopena Flairparkem ve městě Oelde, v části Severního 
Porýní-Vestfálska. Společnost si za své dlouhodobé působení vydobyla pevné postavení, kdy 
stanovuje standardy v optické oblasti s inovativními nápady, za použití nejnovějších technologií.

Více než 65 let ...
Dr. Eugen Beck, ocelářský průmyslník, založil společnost v roce 1946. Jeho syn Rainer Beck 
vstoupil do rodinného podniku v polovině roku 1960. Byl to on, kdo rozpoznal rostoucí význam 
módy v optickém oboru a vytvořil značku FLAIR Modellbrillen.

Od roku 2005
Gunter Fink převzal Dr. Eugen Beck GmbH & Co. KG a založil Fink Holding GmbH & Co. KG se 
značkami FLAIR Modellbrillen a BX. Jeho cílem je pokračovat v tradici výroby výrobků nejvyšší 
kvality v Německu.
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Hodnoty

VÁŠEŇ - VYROBENO V NĚMECKU
Vášeň je těžké vyjádřit slovy. Motivace nás doprovází od začátku přes realizaci každého jednot-
livého modelu brýlí. Vášeň můžete vidět v každé naší brýli, která je vyráběna s láskou našich 
zaměstnanců do nejmenšího detailu - od nápadu, návrhu až po výrobu. Radost a spokojenost 
našich zákazníků z našich produktů je nám satisfakcí a posiluje v nás vášeň k tvoření dalších 
modelů.

Filozofie

POTVRZENÍ - VYROBENO V NĚMECKU 
Kvalita, design a služby jsou základními hodnotami značky FLAIR. Těchto hodnot lze jen těžko 
dosáhnout lépe někde jinde než v Německu, protože kvalita německé výroby má tradici; tradi-
ce, která byla udržována s citem po více než 60 let.

S tímto přesvědčením jsme umístili výrobu do Německa, FLAIR zajišťuje nejen kvalitu výrobků, 
ale především si zakládá na vytváření pracovních míst v Německu.

Nositel těchto brýlí může pocítit tyto hodnoty - nejen od prvního nasazení brýlí, ale také při 
denním nošení. Tyto přesvědčivé argumenty, Vás utvrdí v tom, že tyto brýle jsou vskutku 
nevšední. Stávají se tak odrazem hodnot, které byly vytvořeny v Německu.
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PRODUKTOVÉ ŘADY
 - Klasické a minimalistické vrtané rámečky a poloobruby
 - zlatnicky propracované rámečky (couture/art couture) 
 - Klasický / elegantní styl
 - Široký rozsah dámské kolekce
 - Celosvětově patentované zasklívací techniky (pure and pure2) 
 - V první řadě vyrobeno v Německu

NABÍDKA MODELŮ 
 - 100 modelů se 4 barevnými variantami od každého

CENOVÁ TŘÍDA
 - > €200 (spotřebitelská prodejní cena)

CÍLOVÁ SKUPINA 
 - Ženy a muži > 40 let

Strategické obchodní oblasti



KVALITA

Technologie
Naše celosvětově patentované zasklívací technologie pro brýle bez obrouček jsou jedinečné. 
Vyvíjíme inovativní řešení pro dosažení neuvěřitelné lehkosti a flexibility, které optimalizují 
pohodlí při nošení na nejvyšší úrovni. Speciálně vyvinuté nylonové vlákno je jádrem našich v 
Německu vyráběných patentů na míru našim požadavkům pure and pure 2 technologies.

Pure technology (čistá technologie) je sofistikovaná a mezinárodně jedinečná co se týče desig-
nu a technologie - vyniká svou jednoduchostí, elegancí a lehkostí, které lze jen těžko dosáhnout. 
Tato technologie spočívá v tom, že čočky nejsou sešroubovány s obrubou, ale místo toho jsou 
upevněny s vysokou pevností trvale pružným nylonovým vláknem. Toto vlákno absorbuje 
účinek tlaku a tím snižuje riziko prasknutí čočky na absolutní minimum. Vzhledem k absenci 
rušivých šroubů se brýle velice snadno čistí.
Nosník, koncovky a stranice jsou potaženy diamantovou povrchovou vrstvou, což má za násle-
dek obzvláště hladký a příjemný povrch pro pokožku. Pevnost a elasticita materiálu titania  o 
průměru drátu pouze 0,8 mm umožňuje Pure technologii být téměř neviditelnou, a přesto 
velmi stabilní.

Pure technology 2 (čistá technologie 2) je mezinárodně patentovaná uzlová technologie, kdy 
jsou stranice a čočky spojeny speciálně vyvinutým FLAIR nylonovým vláknem místo použití 
kloubku. Bio-ocel® je ultra-tenká, rozměrově stabilní, pružná a bez obsahu niklu. Je to high - 
tech materiál z oblasti zdravotnické techniky, FLAIR ji používá k výrobě stranic. Bio-Steel® 
splňuje vysoké požadavky kladené zejména na pohodlí při nošení brýlí a splňuje nejvyšší nároky 
na čistotu materiálu (bez příměsi niklu) pro lidi s extrémními alergiemi.
Bio-Steel® je tak elastická a rozměrově stabilní, že překračuje vlastnosti titanu téměř dvakrát, 
zatímco titanový drát praská po pěti 90 ° ohybech. Bio-Steel® vydrží nejméně devět. Pure tech-
nology 2 obroučky jsou mimořádně flexibilní s neuvěřitelně nízkou hmotností pouhých 3,7 g.



KVALITA

The FLAIR - výroba brýlí
Inovativní nápady, nejmodernější technologie, opatrná ruční práce a vysoce kvalitní materiály 
jsou obchodní známkou FLAIR výroby. To je možné především díky inspirujícímu prostředí, ve 
kterém můžou myšlenky a nápady zrát. 

Ve FLAIRPARKU - kreativní designéři, zlatníci a specialisté barev pracují společně, aby se origi-
nální vzorky nových brýlí mohly rozvíjet a dostat se tak až k zákazníkovi. Když je nový model 
zařazen do kolekce probíhá proces asi 700 kroků přesně koordinovaných pracovních dokud 
není každý jednotlivý kus brýlí dokonale ručně vyroben.

Nejpřísnější kontroly kvality zajišťují, aby se každá FLAIR brýle stala originálem vyrobeným v 
Německu.



KVALITA

Materials
FLAIR - dokonalá symbióza vysoce kvalitních materiálů a pečlivé ruční práce

FLAIR, "vyrobeno v Německu" je příslibem kvality do nejmenšího detailu. FLAIR spojuje ruční 
práci s prvotřídní kvalitou, vysokou úrovní inovací za pomocí nejmodernějších technologií.  
FLAIR je první společností vyrábějící brýle se zlatými dekorativními prvky s nano-Protofusion - 
technologií, jež byla dříve používaná pouze k výrobě šperků. Nejlehčí acetátový rám na světě 
rovněž pochází od nás.

FLAIR brýle těží z rozsáhlé odborné znalosti v oblasti zasklívacích technologií a používá nejkva-
litnějších materiálů - dekoračních materiálů. Mezi ty základní patří: Bio-Steel®, nerez ocel, 
titan, acetát a buvolí roh. Dekorativní materiály zahrnují Larit, vyrobený Swarovski 
Elements, vyrobený Swarovski Zirconia a skutečné zlaté komponenty.



NANO-PROTOFUSION
1

18 ct gold

Zcela nový typ high-tech technologie ve zlatnickém průmyslu, nyní je poprvé
 použita  na brýlích značky FLAIR:

Výroba zlatých zdobných komponentů probíhá pomocí nano protofusion18



NANO-PROTOFUSION
2

výrobní nástroje

výroba a montáž
voskového modelu

ponoření voskového modelu
do sklokeramické formy

odtavení vosku a vypalování
keramické formy

odlitek

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4

KROK 5



NANO-PROTOFUSION
3

odstraňování otřepů

leštění

diamantové broušení

zasazení diamantu



DECOR MATERIAL 

Akvamarín Červený beryl

Bronz

Metalizované drahé kameny

Safír Smaragd

slitin
a

Oxyd z 

nejcennějších minerálů



Sklo

Bižuterie

Index lomu 1.5

Tvrdost 6

Přirozeně stlačený

Přirozeně stlačený 
s barevným / třpytkami

Přirozeně stlačený 
s reflexní folií

Individuální fasety

Klenotnické křišťálové sklo 

Syntetický / umělý diamant

Index lomu 2.2 (diamant 2.4)

Tvrdost 8.5 (diamant 10)

Brilliantový brus 

Brus roháček (princess) 

Obdelníkový brus

57 faset

Každý zirkon je broušen a leštěn,  
má mikroskopický nápis "Swarovski 
Zirconia", který je laserově gravíro-
ván jako pečeť kvality a autenticity.
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Techniky zasklení
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· Ruční malování, tampónový tisk, technika airbrush, iontové pokovení
· Elektro - povlak a transparentní ochranný lak
· Skutečně unikátní kousky
· Vynikající světelnost a lesk
· Kvalita, kterou můžete vidět a cítit
· Vynikající systém lakování

· Pokovování 2μ
· Ručně leštěný, ručně kartáčovaný, high-tech bubnové leštění
· Laserové struktury
· Grafické modelování pomocí epoxidové pryskyřice
· Začlenění zlatého / diamantového prachu
· Bez niklu, kadmia a kobaltu
· Velký výběr rámů je k dispozici pro nositele s alergiemi na palladium 

· Inovativní
· Stabilní
· Lehké zpracování
· Čočky jsou sotva viditelné, harmonicky integrované do designu

Technologie spoje
· Především laserová technologie - žádné změny molekulární struktury, materiálové vlastnosti jsou zachovány
· Odolný / stabilní
· Elegantní design

Panty
· Důraz na funkci a pohyblivost
· Testovány za použití více než 35,000 ohybů, což odpovídá nošení po dobu cca. 10 let
· Konické hlavy nebo plastem potažené šrouby umožňují přesné nastavení

Koncovky
· Individuálně přizpůsobeny konstrukci rámu
· Dodávají rovnováhu rámu
· Dokonale padnou, zajišťují optimální podporu, nemají žádné tlakové body 
· Vysoce kvalitní acetát - barevná stálost, anti alergenní 

Sedýlka
· Bezešvé, poskytují pohodlí při nošení a jsou hygienické 
· jsou vyrobeny z PVC, hypoalergenní 
· Adaptabilní sedýlka zabraňují vytvoření tlakových bodů 



KOLEKCE

Classic

Classic

Rozšiřte své obzory. S lehkostí.
V tomto případě je méně rozhodně více: dvě mezinárodně patentované jedinečné  technologie 
kombinují jednoduchý, jasný a pure design s neuvěřitelnou lehkostí (1. pure technology - 
1,8 g, pure technology 2 - 3,7 g). Kromě toho brýle zajišťují optimální pohodlí při nošení. Jsou 
doplněny vysokou mírou odolnosti, flexibilitou a stabilitou. BioSteel® použitá s pure tech-
nologií je bez alergenů. Toto jsou výhody, které přesvědčí i ty nejnáročnější nositele.

Classic - nadčasová klasika
Široké spektrum klasické kolekce pro ženy a muže. Kolekce kombinuje vysoce kvalitní materiály, 
jako je nerez ocel, titan, acetát, také atraktivní barvy a elegantní tvary. Tyto brýle jsou určeny pro 
práci i volný čas. Splňují každý požadavek na pohodlí a design.



KOLEKCE

Harmonie a soulad
U kolekce Yin & Yang, je především kladen důraz na harmonii a rovnováhu. S čím také kore-
sponduje souhra tvarů a barev kolekce Yin & Yang. Stranice a čočky se slučují prostřednic-
tvím otvorů skla, takže stranice je viditelná z přední i boční strany. V závislosti na modelu se 
také odvíjí tvar zářezu - kruhový, trojúhelníkový nebo čtvercový či klínovitý.

Něco speciálního - pro speciální požadavky
Móda. Chuť. Styl. Tato kolekce je určena pro ty, kteří se rádi obklopují krásou a cennými 
věcmi. Tito lidé si nenechají ujít příležitost vyjádřit svou osobnost vhodnými brýlemi. To je 
také důvod, proč jsou modely v této kolekci vyrobeny z 22 karátového zlata nebo rhodiovány. 

Stranice jsou opatřeny sofistikovanými povrchovými vzory, dosažené dokončovacími prá-
cemi, broušením ozdobných kudrlinek, ručním barvením a ruční malbou. Všechny tyto 
úkony podtrhují hodnotu luxusního materiálu. Tyto modely jsou zasílány do optik v exklu-
zivní zlaté krabici.



18 ct gold

KOLEKCE

Umění - v mimořádnosti
Určeno pro ty, kteří nehledají pouze nějaké brýle, ale umělecké dílo. Kolekce Art couture představu-
je elegantní tvary, vzácné materiály, intenzivní barvy, perfektní ruční práci a v neposlední řadě 
perfektní smyslnost. Nejluxusnější materiály jsou pečlivě a láskyplně zpracovány tak, aby vytvořit 
kompletní umělecké dílo, mimo jiné z 24 karátového zlata, rhodia, Swarovského drahokamů. Povrch 
těchto brýlí je detailně propracován, kartáčován, strukturován nebo ručně barven. 

Brýle z kolekce art couture se předává optikům v exkluzivní, zlaté krabičce - včetně FLAIR karty  
pravosti ve zlatě. Zákazník obdrží veškeré příslušenství společně s art couture brýlemi.

18 ct zlato, ornament, briliantová inovace
Nano-Protofusion, FLAIR je první výrobce brýlí používající hightech proces výroby šperků. Ze 
zlata vyrábí ozdobné ornamenty v micro výliskovém procesu. Což umožňuje výrobu novým 
postupem, kdy je zlato zdobené sofistikovanými texturami a tím vzniká nejlepší povrchy. Kromě 
tohoto estetického prvku zlato tímto způsobem zpracování získá vysokou stabilitu a bezprece-
dentní lehkost. Následné ruční nanesení diamantového povlaku propůjčuje povrchu mimořád-
nou brilanci.

Brýle s dekorativními ornamenty z 18 ct zlata jsou předávány v exkluzivní zlaté krabičce - 
včetně  prstenu s pravými Swarovského krystaly.



Nosorožec

Pták Leopard

Had

Slon

Krokodýl

Tygr

Páv

ART COUTURE POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
INSPIROVANÁ ŘÍŠÍ ZVÍŘAT



Nosorožec

RAŽBA

Světlo se láme o strukturu reliéfu na povrchu stranic, povrch je různě lesklý / matný což vytváří 
zajímavé vizuální efekty, které se můžou měnit v závislosti na úhlu pohledu a úhlu osvětlení. 
Kontrasty brilance a sametového efektu. Strukturální opracování vytváří vizuální a hmatové 
efekty.

Nástroje použité pro ražení jsou ražbový válec nebo reliéfní válec, který nese rytinu. Vybrané 
oblasti ražení se opracují válcy  s různými typy struktury, která se nachází o něco výš nebo níž 
než povrch materiálu stranice.

Za použití tlaku, zahřívání, ražebních nástrojů, se na povrchu materiálu vyrazí struktura razící-
ho válce.

Nosorožci jsou masivní zvířata, která jsou klidná a obe-
zřetná, ale můžou být také rychlá a silná. Jejich roh je 
symbolem neotřesitelné pevnosti a jejich silná kůže má 
výraznou strukturu. Tato struktura se nachází v divokých 
vzorech na některých z art couture modelů.



Páv

TECHNOLOGIE LASEROVÉHO GRAVÍROVÁNÍ 

Laserová technologie je postup pro vytvoření ornamentu na povrchu stranice pomocí intenzivní-
ho laserového paprsku. Světlo z laseru transportuje energie do materiálu, kde se mění složení 
povrchu - vytváří strukturu na povrchu. Tento typ "laserového gravírování" má velmi dlouhou 
životnost - může být odstraněn pouze opětovným laserovým gravírováním.

Termín "gravírování" (rytina) je zde použito v přeneseném slova smyslu. Z technického hlediska 
je rytí termín pro mechanický proces, který odstraňuje materiál. To lze provést pomocí rotace, 
nabírání a děrování. Nicméně laser odpařuje materiál, aniž by došlo k odstraňování špon 
materiálu - jako zbytku. Prostřednictvím Laseru je možné "gravírování" jakéhokoli materiálu a 
to i skla. "Rytina" se provádí pomocí pulzního světla řízeného zrcátky scanneru. "Rytina" není 
vždy doprovázena změnou barvy materiálu, ale kontrasty mezi různými povrchovými struktu-
rami jsou vždy viditelné.

Pávi žijí v malých rodinných celcích a jsou nejstarším okras-
ným ptactvem v zajetí. Peří samečka páva na krku, prsou a 
břiše jsou světle modré a v závislosti na dopadajícím světle 
má zelenozlaté odlesky. Když páv roztáhne svá ocasní péra 
odhalí nádherný vzor. Ten je ideální pro jemný designe 
stranic v kolekci art couture.

Pták
Ptáci jsou obyvatelé vzduchu, symbolem míru a svobody. 
Jejich peří je inspirací pro jemně gravírované linie designu, 
připomínající typické řazení per ptáka.



Leopard

Krokodýl 

RUČNÍ OPRACOVÁNÍ ZLATÝCH PLOCH

Jedná se o speciálně vyvinutou metodu známou zlatníkům, která umožňuje proces prolnutí 
ploch zlata či stříbra, které jsou aplikovány na nerez ocel. Zvláštností je, že plochy jsou prolnuty  
ručním zpracováním k relativně tvrdšímu materiálu - nerez oceli. To znamená, že každé brýle 
takto zpracované jsou naprosto unikátní, protože žádné ze speciálních kartáčů povrch stranic 
neupraví stoprocentně stejně. Struktury vytvořené tímto způsobem se stávají haptickým a 
optickým zážitkem.

Charakter leoparda je jak něžný a hravý - v malém 
rodinném kruhu matky a mláďat, ale také divoký a 
nebezpečný. Pohyb této kočkovité šelmy je mimořádně 
elegantní a půvabný. Naše art couture struktura spojuje 
eleganci s nezaměnitelným leopardím vzorem, který je 
vytvořen jemným cíleným klepáním.

Krokodýli jsou velmi elegantní zvířata, jejichž přirozeností 
je maskování se. Jejich vzhled je působivý, ne-li zastrašující. 
Jejich kožené brnění se skládá z několika kostních destiček 
ležících vedle sebe, a tak se vytváří vzor, který inspiroval 
návrháře této povrchové struktury.



Tygr

Slon

Had
Hadi se svlékají z kůže, vždy když rostou. Z tohoto důvodu 
se  had stal symbolem nesmrtelnosti ve starověku, protože 
se předpokládalo, že by mohl svlékat kůži do nekonečna. 
Ruční aplikování struktur kartáčováním vytváří hladký 
optický efekt, který navozuje pocit hadí kůže na stranicích 
brýlí.

Stejně jako leopardi jsou tygři elegantní a pohybují se 
velmi pružně a s grácií. Jsou majestátní a sebevědomí. 
Tygří srst je unikátně pruhovaná, proto jsme tento vzor 
použili v kolekci art couture. Atmosféra džungle je zachy-
cena díky tomuto ornamentu v kombinaci s čistým Swa-
rovského kamenem.

Tyto velice citlivá zvířata jsou velmi inteligentní a učenlivá. 
Mají klidnou povaha a přátelské chování. Sloni jsou 
největší suchozemská zvířata na světě. Ti, kteří měli tu 
čest se dotknout slona, vědí, že šedá kůže je drsná a 
rozježená, ale i přesto cítí teplo. Povrchová úprava stranic 
vzhledu sloní kůže byla provedena sametově matně. 




