
VÆRD AT VIDE OM 

BRILLER  
TIL FRITIDEN



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 glas med blålysdæmpning vigtige, 
når der er behov for, at detaljerne står helt klart.

Når du vælger stel, er størrelse, pasform og tilpasning vigtig.  
Det bør være fremstillet af superfleksible materialer, der kan 
formes, så det passer perfekt til ansigtet. Det er også vigtigt, 
at de briller du bruger, sidder godt fast. Derfor har mange 

VIGTIGE KRAV TIL  
SPECIALBRILLER



special briller specialgummi – ofte med riller, der klæber bedre, 
jo varmere du bliver. Noget af det vigtigste på brillen er glassene. 
Mange køber specialbriller med flere typer glas, fx mørkere 
glas til solskin og lysere glas til skyet vejr. Alternativt kan man 
vælge fotokromiske glas, der automatisk bliver mørkere, når  
lyset bliver skarpere. 

Både til fiskeri og søsport er det vigtigt, at brillen enten holdes 
fast omkring hovedet eller holdes flydende, hvis de tabes i vandet. 

Når det gælder specialbriller 

til en aktiv fritid, kan langt det 

meste lade sig gøre. En brille  

kan skræddersys, så den passer 

både til din yndlingsinteresse 

og samtidig passer i din styrke. 

Du kan også få specialbriller 

med flerstyrke glas, så du fx  

på en fisketur både kan binde 

en perfekt knude på linen  

og se fisken i overfladen  

ved åens anden bred.



ADIDAS – ADIVISTA
Adidas Adivista er, som mange andre Adidas briller, 
RX Ready: Det betyder, at der kan monteres et par 
brilleglas med styrke umiddelbart bag glassene.

Golfbriller giver et godt syn ud over fairwayen og kan tilpas-
ses, så det også er muligt at læse scorekortet helt tydeligt. 
Glasset i golfbriller øger kontrasterne, så du ser konturerne 
på banen tydeligere. Især brune glas fremhæver kontrasten 
mod grønt. Du kan vælge glas, der kan bruges både i sol, 
og når det bliver overskyet, fordi de er mørkere foroven og 
graduerer ned i en lysere farve for neden. Her er også farve-
skiftende glas en oplagt mulighed. 

GOLF

MAUI JIM – BREAKWALL
Breakwall golfbrillen fra Maui Jim har alle Maui Jim 
brillens klassiske fordele som fx Polarized-PlusR2 
teknologi, der fremhæver kontraster og forbedrer 
lysforholdene.



OAKLEY – TURBINE ROTOR
Turbine Rotor er en brille med en utrolig god pasform og 
100  % UV-filtrering af UVA, UVB og UVC stråler samt skade-
ligt blåt lys op til 400 nm. Oakley HDPolarized glasset filtrerer 
99  % refleksion uden uklarheder eller optisk forvrængning.

Der er lige så mange meninger om briller til sejlsport, som der 
er sejlere. Glasfarven er et helt individuelt valg, men det er 
vigtigt, at de har en kraftig lysdæmpende effekt på grund af 
solens reflektioner i vandet. Selvom langt de fleste foretræk-
ker polariserede glas, så er der også hardcore kapsejlere, der 
undgår dem, fordi de gør det sværere at se pust og vindspring. 
Til sejlads i tåge eller tusmørke kan gule eller orange glas, der 
forstærker lyset, være en stor fordel.

SEJLSPORT

MAUI JIM – WATERMAN
Maui Jim Waterman har alle sejlerbrillens gode egenskaber 
og foretrækkes af mange sejlere. Maui Jim sejlerbriller er 
designet, så både stænger og glas følger ansigtets form og 
remmen bagud sikrer, at brillen bliver ombord. 



v

Briller til jagt og fiskeri skal opfylde mange af 
de samme krav. Ved vandet kan de konstante 
reflektioner fra solen blænde og genere øjnene. 
Derfor er regel nummer ét for solbriller til jagt 
og fiskeri: Polariserede glas. Så forsvinder alle 
reflektioner i vandoverfladen. Brune glas vil især 
fremhæve kontraster mod grønt. Til jagt med 
hagl, kan man med fordel anvende glas af poly-
carbonat, da de yder en langt større sikkerhed 
mod hagl i øjnene.

JAGT & FISKERI

OAKLEY – STRAIGHTLINK
Straightlink er en brille, der sidder, hvor den skal, 
og her bliver den siddende – også i kampens hede. 
Straigthlink har 100 % UV-filtrering af UVA, UVB, UVC 
stråler og skadeligt blåt lys op til 400 nm. Selve stellet 
sikrer med unikke premium materialer høj slidstyrke 
og lang holdbarhed. 



MAUI JIM – WORLD CUP
Solbrillen beskytter mod solen hele vejen rundt.  
Ingen reflekser kommer ind fra siden. Du har fuldt  
fokus på det, der foregår foran. 

MAUI JIM – ALAKA’I
Alaka’i betyder ”leder” på Hawai og netop Alaka’i er 
førende, når det kommer til et letvægtsstel. Solbril-
len er yderst komfortabel og tilbyder et no-slip greb 
under enhver aktivitet – det perfekte par solbriller til 
ethvert udendørs eventyr.



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


