Gode grunde til at handle hos os:

■ Vi lægger vægt på høj faglighed
■ Vi er kvalitetsbevidste og vægter produktets
kvalitet højt
■ Vi giver os god tid til dig, for dit syns skyld
■ Du bliver betjent af den samme optiker
hver gang
■ Vores bedste reklame er glade og
tilfredse kunder
■ Vores priser er ærlige og konkurrencedygtige
■ Vi er et stærkt lokalt alternativ til de
internationale kæder
■ Vi er engageret i det lokale liv og gør en
forskel her
■ Vi er en del af OptikTeam

Derfor skal du købe
flerstyrkeglas hos os
Når du køber briller hos os får du ”hele pakken” – både
en grundig synsprøve og udmåling. Selve brillen har de
behandlinger, der skal til, for at få en god synskomfort og
en problemfri dagligdag med brillen.
■ Inklusiv grundig synsprøve
■ Inklusiv individuel udmåling
■ Inklusiv antirefleksbehandling
■ Inklusiv hærdning
■ Inklusiv tilpasning ved udlevering og efter købet
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Flerstyrke – derfor

Gå ikke glip af detaljerne…

Det er en god ide at vælge flerstyrkeglas, hvis du har behov for at veksle mellem at se på kort og lang afstand. Et
flerstyrkeglas har et område foroven, som korrigerer synet,
når du skal se langt og et område forneden, som korrigerer
synet, når du fx skal læse.

Her ses forskellen på et individuelt tilpasset flerstyrkeglas
og et standard flerstyrkeglas.
De lyse zoner er de områder, hvor dit syn vil stå mere
uskarpt.

Ved at vælge flerstyrkeglas undgår du derfor at skulle tage
dine briller af og på, hver gang du skal læse og/eller se
klart på lang afstand. I midten er der et område, som korrigerer synet, når du skal se på mellemafstande. Flerstyrkeglas kaldes også for progressive glas.

Individuelt tilpasset glas

Med de individuelt tilpassede glas, får du et væsentligt større synsfelt både i afstands- og nærområdet, end du gør i standardglasset.

Du får, hvad du betaler for
I alle flerstyrkeglas, vil der være områder i glasset, hvor synet vil være mindre skarpt.
Det er kvaliteten af brilleglasset der afgør, hvor store disse
områder er. De nyeste progressive brilleglas er helt individuelt tilpasset. Det sikrer dig hurtig tilvænning, god komfort og stort synsfelt på alle afstande.

Jo bedre kvalitet,
jo hurtigere tilvænning
og optimal synskomfort

Standard glas

Det er ofte lettere og sjovere at
vælge stel end brilleglas, når man
skal have briller.
Men det er brilleglasset der
afgør, hvor godt du ser, og der er
STOR forskel på synskomforten.

