Få gode råd
hos din optiker

Styrke, farve, overflade
Du kan få glas med styrke til både buede stel og
sportsbriller med ”clip-in”. Du kan også vælge
blandt et stort udvalg af farver, effekter og overfladebehandlinger. Fx er kontrastforøgende glas
vigtige, når der er behov for, at detaljerne
står helt klart.

Kontaktlinser
For mange kan kontaktlinser også være en god løsning.
Så kan man uden problemer bruge de glas, der allerede
sidder i sportsbrillerne. Spørg din optiker og få særskilt
brochure om kontaktlinser.

En allroundløsning?
Dyrker du flere sportsgrene, kan det være en
løsning at vælge en allround brille, der kan bruges
til flere aktiviteter. Spørg optikeren til råds.
Vigtige krav til sportsbriller
Sportsbrillen er også et værn mod insekter, støv,
sne og andet, der ikke må komme i øjet. Derfor er
størrelse, pasform og tilpasning vigtig. Sportsbriller fås derfor ofte i flere størrelser. De bør være
fremstillet af fleksible materialer, der kan formes,
så de passer perfekt til ansigtet.
Det er også vigtigt, at de briller, du bruger til sport,
sidder godt fast. Derfor har mange sportsbriller
specialgummi - ofte med riller - der klæber bedre,
jo varmere du bliver.
Det vigtigste på brillen er glassene. Mange sportsbriller fås med flere typer glas, fx et mørkere glas
til solskin og et lysere glas til skyet vejr. Alternativt kan man vælge farveskiftende glas, der automatisk bliver mørkere, når lyset bliver skarpere.

Spørg din optiker
Når du går ind til din optiker, kan du være sikker på,
både at få gode råd om både sportsbriller og sportsbriller med glas i din styrke. Din optiker har adgang til
et stort netværk af brilleleverandører, der kan levere
specialglas til mange typer sportsbriller i din styrke.
OPTIK TEAM
OPTIK TEAM er individuelle optiker butikker – med
kædens fordele. Vi er i alt 150 butikker og dermed én af
Danmarks største optikerkæder. Her samles lokale,
individuelle personligt ejede butikker for at sikre
konkurrencedygtige priser, stærke koncepter, et
spændende udvalg fra gode leverandører og faglig
udvikling for den enkelte butik.

Værd at vide om briller til sport ›
Når det gælder briller til sport, kan langt
det meste lade sig gøre. En sportsbrille kan
skræddersys, så den passer både til din yndlingssport og samtidig passer i din styrke. Du
kan også få sportsbriller med flerstyrkeglas,
så du fx både kan se vejen frem og aflæse
stopuret.

Værd at vide om briller til sport ›

Cykling
Cykling

Cykelbrillen skal have et aerodynamisk wrap around
design, der er med til at holde vind og insekter væk
fra øjnene. Så har du hele tiden et klart udsyn, og
øjnene bliver ikke trætte og løber i vand. Cykelbriller
bør have en lige brillestang, da det er den optimale
løsning i forhold til hjelmen.

løb

Løbebriller skal have en åben konstruktion, der
lader luften cirkulere hen over ansigtet, så brillerne
ikke dugger og huden kan komme af med varmen. Til
løb er det ofte en fordel at vælge en brille, der er så
let som muligt, og som sidder optimalt fast på ansigtet bl.a i form af specielle næsepuder og stænger.

løb
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Briller til skisport skal sikre, at øjnene ikke
overanstrenges eller bliver blændet af sneen.
Øjet er fra naturen indstillet til en lysstyrke på
10.000 lux. Snedække betyder, at øjet ofte skal
klare 10 gange så meget lys, fordi sne reflekterer
95% af lyset.
Derfor skal glassene i skibriller have et godt UVfilter og et passende mørkt glas. Det kan også være
en fordel, at glassene er polariserede. Til skisport
bruger man ofte glas med spejloverflader, der
kaster lyset tilbage.
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