
VÆRD AT VIDE OM 

BRILLER  
TIL HVERDAG



Man kan ofte gøre hverdagen, 

jobbet, fritiden, køreturen  

bedre… eller bogen mere  

spændende med en brille  

frem stillet til formålet. 

Skærmbriller, læsebriller og  

særlige briller til køreturen  

gør ofte arbejdet lettere og  

køreturen mindre anstrengende.

Du kan få glas med styrke til stort set alle slags stel. Du kan 
også vælge blandt et stort udvalg af farver, effekter og over-
fladebehandlinger. Fx er kontrastforøgende glas vigtige, når 
der er behov for, at detaljerne står helt klart ved bilkørsel.

Når du vælger stel, er størrelse, pasform og tilpasning vigtig. 
Stellet bør være fremstillet af fleksible materialer, der kan  

VIGTIGE KRAV TIL 
GODE BRILLER



formes, så de passer perfekt til ansigtet. Det er også vigtigt, at 
de briller, du bruger, sidder godt fast. Det vigtigste på brillen 
er dog glassene. 
Mange specialbriller fås med flere typer glas; fx mørke glas til 
solskin og lysere glas til skyet vejr. 
Alternativt kan du vælge farveskiftende glas, der automatisk 
bliver mørkere, når lyset bliver skarpere. 



JOBBRILLER
Den mest anvendte jobbrille er skærmbrillen, der er med til 
at minimere evt. gener ved skærmarbejdet. Andre gode job-
briller er briller til håndværkere, som fx briller med et læsefelt 
foroven til elektrikere, der arbejder med montage i loftet. 
Spørg optikeren, hvis du har brug for en særlig jobbrille. Op-
tikeren kan også rådgive dig om en særlig antireflex overflade, 
der fjerner en del af det blå lys, der stråler fra de skærme, vi 
næsten konstant omgiver os med. 

Det er vigtigt, når du vælger  
jobbriller, at den netop passer 

til din arbejdssituation. Sidder du 
fx meget foran computerskærmen, 

men samtidig også skal kunne læse ved 
siden af, skal du overveje en brille som 

tager højde for begge arbejdssituationer.

Arbejder du udendørs, hvor støv, vind, regn og sol er en 
del af hverdagen, er det måske et par smarte sikkerheds-
briller med farveskiftende- og flerstyrke glas, der ville være 
det bedste valg. Det sikrer udsynet og hjælper dig til at se 
optimalt i alle arbejdssituationer. 

Uanset hvad du arbejder med, er det vigtigt at optimere  
din jobbrille til netop dine arbejdsforhold. Kom ind og få en 
snak om mulighederne.



Et par læsebriller er for mange de første briller. Er man lang-
synet, vil man med alderen få problemer med at se på kort 
afstand, fx når man læser. Det løser et par gode læsebriller, der 
også vil gøre andre ting i hverdagen lettere fx diverse hånd-
arbejde og hobbyarbejde. 

LÆSEBRILLER

Du finder altid et bredt 
udvalg af læsebriller hos os. 
Helt afhængigt af, hvad du har behov for, eller 
hvilken type du er, hjælper vi dig med at vælge 
det helt rigtige par, så brillen både sidder korrekt 
og giver det mest optimale læsefelt.

Rigtig mange mellem 40 til 50 år 
oplever, at armene er for korte el-

ler lyset for svagt, når man for søger at 
læse en tekst med lille skrift. De fleste 

opdager dog hurtigt, at problemet kan lø-
ses med en læsebrille.
En læsebrille kan tage højde for forskellige læseaf-
stande. Hvis du fx spiller klaver, er det vigtigt, at du 
både har optimalt udsyn til noderne og klaveret.



Solbriller er et vigtigt sikkerheds- og komfort-
udstyr til bilen. Med de rigtige solbriller mind-
skes risikoen for blænding og farlige situationer, 
og samtidigt bliver man heller ikke træt i øjne-
ne. Glas, der dæmper det blå lys, er særligt vel-
egnede til bilkørsel. Uden det blå lys træder kon-
trasterne tydeligere frem, og det giver både et 
klarere og mere afslappet syn. Solbriller med po-
laroidglas er også en god løsning, der mindsker 
de generende reflekteringer fx ved regnvejr. Til 
kørsel i mørke eller i tåge er briller med gule glas 
en god mulighed, fx som fitovers, der dækker den 
almindelige brille. 
Ny teknologi i brilleglas kan også give dig bedre 
syn ved kørsel i tusmørke og mørke. Her udvider 
pupillerne sig, og det kan give sløret syn, så man 
nemmere bliver blændet af modkørendes lygter. 
Spørg optikeren, hvordan du forbedrer dit nattesyn.

BRILLER TIL BILEN



Fitover solbrillen bruges uden 
på din almindelige brille, så styrken passer altid. 
Fitover solbrilen findes i flere størrelser og farver.

Kører du meget, 
eller føler du dig lidt 
usikker i trafikken, fordi det 
kan være vanskeligt at bedømme 
afstande? Så kan en kørebrille med lidt afstandstyrke 
måske være en god løsning. Kom ind og hør om 
mulighederne og se vores store udvalg.

De rigtige solbriller til bilkørsel kan mindske risiko-
en for blænding og farlige situationer. Man bliver 
heller ikke træt i øjnene ved længere køreture, og så 
er et par gode solbriller en del af god kørekomfort. 
De førende glasproducenter står også bag glas, der  
udelukkende har bilkørsel for øje.



For mange kan kontaktlinser også være en god løsning. 
Det giver fx ”fri adgang” til hele udvalget af solbriller. 
Spørg din optiker og få særskilt brochure om kontaktlinser.

Når du går ind til din optiker, kan du være sikker på, at få gode 
råd om briller med glas i din styrke. Og du finder et stort og 
bredt udvalg i briller, som du ikke finder andre steder. 

OptikTeam
Vi er medlem af OptikTeam: Sammen med 155 andre butikker 
er vi Danmarks største kæde af selvstændige optikere. 
Gennem OptikTeam er vi medlem af Nordic Optical Alliance 
(NOA), der er fælles indkøbsorganisation for mere end 400 
optikere i hele Norden. Det sikrer vores kunder gode briller og 
kontakt linser til konkurrencedygtige priser.

FÅ GODE RÅD  
HOS DIN OPTIKER

www.optikteam.dk


