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תערוכת Opti, המתקיימת מדי שנה בינואר במינכן, היא אולי לא תערוכת המשקפיים 
המקיפה והנחשבת בעולם )כדוגמת Silmo בפריז(, אך במדינה של למעלה מ-80 מליון 
תושבים, שיותר ממחציתם מרכיבי משקפיים, היא בהחלט תערוכה מרשימה ומדוברת. 
השנה הציגו בה 525 חברות מ-36 מדינות שונות: יצרני מסגרות משקפיים, עדשות, 
מותגים מוכרים לצד חברות צעירות, כאשר 70 מתוכם הוגדרו כאקולוגים. יצאתי, 
חמושה במשקפיי שלי, לבחון אילו חידושים חומריים יוצגו השנה והאם האקולוגי אכן 
עומד בהבטחתו. במבט ראשון, נראה היה כי אין חדש תחת השמש- אותם חומרים 
מוכרים ורוב מכריע של קווים שמרניים הקולעים לטעם הכלל. ואולם, בסופו של יום 

הצלחתי לפגוש מעצבים שהעזו, למצות מהטפל את העיקר, והרי הוא לפניכם.

כי משקפיים הם מוצר צריכה בסיסי

     GS Architects מיצב עדשות מאת

מסגרות עשויות אצטל M49 - המוגדר כידידותי לסביבה.

Fashion-Notes מתוך בלוג

ACETAL אצטל
או בשמו המקצועי POM – Polyoxymethylene הינו חומר תרמופלסטי בעל רמת גבישיות 
גבוהה מאוד המיוצר בתהליך פילמור של קבוצות אצטאט המוצמדות לשרשראות 
פורמלדהיד. החומר מתאפיין בתכונות מכניות, כימיות, וחשמליות טובות, כמו גם ביכולת 
מתיחה גבוהה, עמידות בפני אימפקט וספיגת מים נמוכה. למעשה, רוב יצרני המשקפיים 
החפצים במסגרות מחומר פלסטי בוחרים בניילון או באצטל. בשנים האחרונות נפוצות 
מסגרות המשלבות מספר צבעים שונים, לרוב עזים, בפסים או בצורות גאומטריות אחרות. 
יצרנית האצטל לתעשיית המשקפיים הגדולה באירופה )אם לא בעולם כולו( הינה חברת 
 M49 -האיטלקית. לאחרונה פיתחה החברה אצטל המוגדר כידידותי לסביבה Mazzucchelli

 Etnia שמו, המופק מסיבי כותנה וסיבי עץ ומאושר כבעל יכולת מחזור של 100%. חברת
.M49 הציגה בביתן שלה את תהליך יצור מסגרות המשקפיים מאצטל Barcelona
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Horn קרן
אחד החומרים הטבעיים מהם נהגו לייצר מסגרות 
משקפיים כבר לפני מאות שנים )לצד עצמות 
ושנהב(. לפני כמה עשורים, החליפו חומרים 
פלסטיים שהיטיבו לחקות את מראה הקרן את 
השימוש בחומר, ובכך אפשרו ייצור תעשייתי 
בכמויות גדולות בהרבה של משקפיים דמויי קרן. 
אולם, כחלק מהמגמה העולמית לחזור ולעצב 
בחומרים טבעיים ובעבודת יד, תוך שימת דגש 
על הביטוי האישי,  שב ועלה קרנה של הקרן. רוב 

ייצרני המסגרות המשתמשים בקרניים מתחייבים לעבודת יד איכותית 
וייחודית, לכך שחומר הגלם מקורו בתוצרי לוואי ולייצור מוצר בעל חיי 
מדף ארוכים ואמינים. אחת החברות שעושה שימוש בחומר וותיק זה אך 
.Rigards לא נצמדת לעיצובים הקלאסיים של משקפי הקרן היא חברת

המסגרות של Rigards עבות יותר מהמקובל בחומר זה, וחלקן אינן מלוטשות 
למשעי אלא מרוטשות בתהליך ייחודי שפיתחו כדי להעניק לו פני שטח 

חדשניים.

Paper נייר

שטרות כסף, עיתוני כרומו ישנים, ניירות אריזה וניירות צבעוניים אחרים...-   
שתי חברות חדשות אוספות נייר ממקורות שונים ומייצרות ממנו מסגרות   
משקפיים, אך עושות שימוש בשיטות ייצור שונות  על מנת להגיע לתוצאה   

המיוחלת. חברת Paper Style האטלקית כובשת 20 שכבות של נייר   
המאוגדות יחדיו באמצעות דבקים לכדי מקשה אחת המיובשת   

בוואקום. לאחר מכן נחתכות המסגרות מהמשטח שהתקבל   
על ידי כרסומות, משוייפות ומצופות לאק המגן עליהן   
מרטיבות ולחות. התוצאת היא מסגרת בעובי 3 מ"מ    

שמשקלה 14 גרם בלבד )כולל הציר(.   
חברת Paper & Paper  Eyewear משתמשת באצטל כבסיס  
למסגרת, כאשר את הנייר היא ממקמת בין שתי שכבות   

אצטל שקופות המקבעות אותו, או מצפה באמצעותו את   
מסגרת האצטל, בדומה לטכניקת הדקופאז".  

Paper Style | Paper & Paper Eyewear

Vinyl ויניל

לא עוד חומר ממוחזר, כי אם מוצר ממוחזר-תקליט הויניל. חברת 
Vinylize הוקמה בשנת 2004 בבודפשט שבהונגריה ועד היום מייצרת 

 www.vinylize.com את משקפיה בעבודת יד בסטודיו )באתר האינטרנט שלה
ניתן לצפות בתהליך היצור על כל שלביו(. גם כאן מהווה מסגרת האצטל בסיס, 

כשלחלקה החיצוני מוצמדת שכבת ויניל מתקליט ישן, 

וכרסומת CNC יוצרת את צורתה הסופית של המסגרת. מכל מודל 
מיוצרים 65 פריטים בלבד, מה שמבטיח ייחודיות. המסגרת עוברת ליטוש 
באמצעות קוביות עץ קטנות, תהליך הנמשך 72 שעות, כשלאחריו מגיע 

שלב צריבת הלוגו בלייזר או בהדפסה, והרכבת כל החלקים. 

מסגרות עשויות ויניל
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Titanium טיטאניום
כיום, רוב מסגרות המתכת עשויות פלדת אל-חלד או טיטניום. לרוב 
שואפים הייצרנים למזער את משקל המסגרת, את נראותה ונוכחותה 
כאביזר המורכב על אפינו, וכן להרחיב את טווח הגמישות שלה. אמנם 
Lightweight הוא נושא מדובר ביותר בהסתכלות סביבתית ובניסיון 

לחסכון אנרגטי, אך הפקת טיטאניום הינה תהליך סבוך הכרוך בהשקעה 
מאסיבית של אנרגיה. חברת Cabrio Eyewear הבלגית עושה שימוש 
אחר בטיטניום. מקימי החברה היו שותפים ומעצבים ראשיים במותג 
המשקפיים הבלגי Theo ופרשו ממנו לפני מספר שנים. כשם שהיו פורצי 
דרך בתפישתם הצורנית, כך גם חקרו במשך ארבע שנים את גבולות 
 Hoet .החומר והציגו השנה מסגרות המיוצרות בהדפסה תלת ממדית
Couture היא סדרת מסגרות מודפסות עשויות 100% טיטאניום ובעלות 

צורניות שלא ניתן לבצע באף טכנולוגיה אחרת. בסדרת Cabriolet נעשה 
שימוש בחומרים תרמופלסטיים המודפסים אף הם במדפסת תלת-ממד. 

מסגרות טיטניום בהדפסה תלת מימדית.

Burnt Frames מסגרות שרופות
לחלוטין לא תהליך ידידותי לסביבה, אבל תוצר שקשה להתעלם ממנו. 
2012 בברלין ומגדיר את מסגרות  Kuboraum הוקם בשנת  סטודיו 
המשקפיים שהוגה כמסכות. הסטודיו עושה שימוש בחומרים כגון אצטל 
וקרן, משתף פעולה עם מעצבים גרמנים ויפניים וכל הייצור מתבצע 
באיטליה. סדרת המסכות השרופות מבוססת על מסגרות אצטל שכל 
אחת מהן נשרפת בתהליך ייחודי ואישי. התוצאה היא מסגרת שחורה 
אך לא מפוייחת, בעלת בועיות של חומר שהגיע לטמפרטורת ההיתוך 

שלו והתקשה מייד. לא לבעלי לב חלש....

תהליך השריפה והתוצר הסופי.
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