
VÆRD AT VIDE OM 

BRILLER  
TIL SPORT



Du kan få glas med styrke til både buede stel og sportsbriller, 
hvor der ”clipses” et sæt glas i din styrke bag de forreste glas. 
Du kan også vælge blandt et stort udvalg af farver, effekter og 
overfladebehandlinger. Fx er kontrast forøgende glas vigtige, 
når der er behov for, at detaljerne står helt klart.

Vælg en fleksibel løsning

Dyrker du flere sportsgrene, kan det være en løsning at vælge 
en allround brille, der kan bruges til flere aktiviteter. Spørg opti-
keren til råds. 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 ofte i flere stør-
relser. De bør være fremstillet af fleksible materialer, der kan 
formes, så de passer perfekt til ansigtet.

VIGTIGE KRAV TIL  
SPORTSBRILLER



Når det gælder briller til sport, 

kan langt det meste lade 

sig gøre. En sportsbrille kan 

skrædder sys, 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.

Pasformen er vigtig 

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. En vigtig del af 
brillerne er glassene. Mange sportsbriller fås med flere typer 
glas, fx et mørkere glas til solskin og et lysere glas til skyet vejr. 
Alternativt kan du vælge farveskiftende glas, der automatisk 
bliver mørkere, når lyset bliver skarpere.

Briller til indendørs sport og svømning

Sportsbriller er ikke bare til udendørs sport. Også til fx bad-
minton og volleyball er et par gode velsiddende briller med  
klare glas en god løsning og et godt alternativ til kontaktlinser. 
Lad også optikeren rådgive dig om svømmebriller med styrke. 



ADIDAS – EVIL EYE
Adidas cykelbrillen Evil Eye er en klassiker og har som andre af 
Adidas brillerne vundet den anderkendte designpris RedDot 
Award. Den er udviklet, så luften passerer uhindret forbi, og 
der er god ventilation bag glassene. Dermed undgår du, at  
brillerne dugger, når pulsen stiger. Evil Eye er selvfølgelig 
hjelmkompatibel. Adidas LST (Light Stabilising Technology) 
tager højde for alle lysforhold, så dine øjne kan slappe af.

OAKLEY – JAWBREAKER
Jawbreaker er udformet for at give det bedste synsfelt der, hvor 
du som cyklist kigger mest. Jawbreaker er også optimeret i  
forhold til luftmodstand og udluftning – også bag glasset. Du 
kan skifte glas på få sekunder, så du altid kører med det op-
timale glas, og du opnår en perfekt pasform med de mange 
indstillingsmuligheder, fx af stængernes længde. 

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 brille stang, da det er 
den optimale løsning i forhold til hjelmen.

CYKLING



Løbebriller skal have en åben konstruktion, der lader luften cirku-
lere hen over ansigtet, så brillerne ikke dugger og huden kan kom-
me 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

ADIDAS – JAYSOR
Jaysor er en allround sportsbrille, der bl.a. er velegnet til løb, 
da den har en rigtig god pasform og bare bliver siddende 
på grund af Adidas teknologierne Double-Snap Nose Pads og 
Traction Grip.

ADIDAS – SUPERNOVA™ PRO
Du kan vælge mellem en lang række glas, så du kan tilpasse bril-
len til årstid og område, du løber i. Fx med spejloverflade til løb 
i skarpt sollys. Supernova™ Pro er, som mange andre Adidas bril-
ler, RX Ready: Det betyder, at der kan monteres et par brilleglas 
med styrke umiddelbart bag glassene. 



   

ADIDAS – TYCANE PRO
Adidas Tycane Pro er brillen, der passer til mange 
typer sport ikke mindst extrem sport. Fra snowboar-
ding til bjergvandring under extreme forhold. Også 
på vandet byder Adidas Tycane Pro på synskomfort 
i særklasse. 

ADIDAS – ID2 PRO
Adidas id2 Pro skibriller er én blandt mange gode mulig-
heder. Adidas id2 Pro fås med forskellige glas med hver 
deres egenskaber. Den særlige Climate Cool™ teknologi 
sikrer, at skibrillerne ikke dugger. Det er let at skifte glas i 
brillerne, fx ved skift i vejret eller, hvis man vil løbe på oply-
ste pister om aftenen. Adidas id2 Pro er, som mange andre 
Adidas briller, RX Ready: Det betyder, at der kan monteres 
et par brilleglas med styrke umiddelbart bag glassene.



v

Briller til skisport skal sikre, at øjnene ikke  

over anstrenges 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 UV-filter 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.

SKI



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


