
FAST

Sportsbriller til et aktivt liv, hvor stilen, 
styrken og kvaliteten følger med.
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SIKKERHED

KOMFORT
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Dine sportsbriller skal være tilpasset 
din sport, så de er med til at forbedre 
helhedsoplevelsen for dig. Med gode 
sportsbriller skal du ikke knibe øjnene 
sammen for at undgå skidt, vand, vind 
og sol. Og med gode sportsbriller kan 
du forbedre dit dybde- og kontrastsyn. 
Har du brug for styrke i dine sportsbriller, 
kan det skabes specifikt til den enkelte 
brille. Det er også væsentligt, om du 
primært skal kunne nærlæse ting, fx en 
cykelcomputer, eller kunne se langt.

SIKKERHED

KOMFORT

Det er ikke brillerne, 
der skal tage fokus, når 
du dyrker sport. Og det 
kan de let komme til, hvis 
de glider ned, strammer, 
dugger, ikke dækker til-
strækkeligt eller skærmer 
for udsynet. Brillerne skal 
være en naturlig forlæn-
gelse af dig, så det ikke 
er brillernes skyld, hvis 
du misser en bold eller 
overser grøftekanten.
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SKIBRILLER

GOLFBRILLER

Cykelbriller skal skærme for ultraviolet 
stråling, skidt og vand. Vælg briller med 
lufthuller for at undgå, at glasset dugger. 
Brillerne skal sidde tæt – også under en 
hjelm, som du bør have med, når du 
prøver cykelbriller. Glassene skal bue, 
så de også beskytter mod vind fra siden 
– især hvis du bruger linser, da de ellers 
kan tørre ud. Invester evt. i forskellige 
glas, du kan udskifte afhængigt af vejret. 

Dine øjne kan tage skade, hvis du ikke 
beskytter dem optimalt mod genskin fra 
sneen. Dine skibriller skal derfor yde 100 % 
uv-beskyttelse og have polariserede 
glas – gerne af polycarbonat, som er 
næsten umuligt at knuse. Det er heller 
ikke uvæsentligt, hvilken farve glas, du 
vælger. Især glas med spejloverflade  
har god effekt mod blænding. Du kan 
desuden få skibriller, hvor du kan bære 
dine almindelige briller indenunder.   

Glasset i golfbriller skal gengive virke-
ligheden nøjagtigt og ikke det mindste 
forvrængende. Derfor er det sjældent 
nok at bruge normale solbriller. Decide-
rede golfbriller er skabt til, at du bedre 

CYKELBRILLER
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SEJLERBRILLER
På vandet bør du vælge polaroidglas 
med 100 UV beskyttelse pga. solens 
kraftige reflektioner. Polaroidglas skærmer 
både mod indirekte og direkte blænding 
og fjerner reflekserne fra vandoverfladen. 
Du kan også vælge glas med vand-
afvisende overflade for bedre komfort. 
Stødsikre glas er klart en fordel, så de 
ikke splintres, hvis man står uheldigt,  
når bommes svinger. Sejlerbriller fås 
også med styrke, så du både kan nær-
læse søkort og spejde efter fartøjer.

GLAS
Briller med udskiftelige glas kan være en 
god idé, så du har mulighed for at skifte 
glas alt efter vejr eller lys/mørke. I stærkt 
sollys skal du vælge mørke brilleglas 
med lav lystransmission. Andre glas 
kan fx øge kontrasten, så du kan læse 
terrænet bedre. Når du cykler i dårligt 
lys, vil et lysegult eller rosa glas være 
optimalt, og om natten, hvor du kun 
skal skærme mod vind og partikler, skal 
du bruge en klar linse. 

kan læse greenen og skelne nuancer, 
og stellet er bygget til ikke at forstyrre 
udsynet. Vælg briller med en overflade-
behandling, der modvirker blænding  
og fremhæver den hvide bold mod den 
blå himmel.
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FAST

TJEKLISTE VED KØB 
AF SPORTSBRILLER

TJEKLISTE

Det kan være en videnskab at købe de 
bedste briller til netop din sport, dine 
behov og din styrke. Vi har samlet en 
tjekliste med faktorer, du som minimum 
bør have in mente. 

   Gå efter maksimal lysbeskyttelse 
og 100 % uv-filter – husk også 
beskyttelse fra siden

   Brillen skal sidde til og glasset sidde 
tæt mod ansigtet. Brillen skal ikke rykke 
sig, når du rykker hovedet. Omvendt 
skal den heller ikke klemme/gnave 

    Synsfeltet skal være optimalt uden 
forvrængninger, når du kigger frem, 
bagover eller til siden 

   Overvej udskiftelige glas, så du kan 
kompensere for alt fra mørke til høj sol

   Ventilationshuller i brillen er en god 
ide, samt en åben konstruktion, så 
luften kan cirkulere over ansigtet

    Næsebroen skal sidde korrekt,  
og næsepuderne bør være af  
silikone eller gummibelægning for 
at forhindre gnavsår

    Især på golfbriller: Undgå stel med 
underkant, som kan forstyrre dit udsyn
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Vi er medlem af OptikTeam. Det betyder, at vi sam-
men med 160 andre butikker er en del af Danmarks 
største kæde af selvstændige optikere. Det stærke 
samarbejde sikrer, at vi kan blive ved at tilbyde dig 
briller, kontakt linser og rådgivning af høj kvalitet til 
konkurrencedygtige priser. 

Er du i tvivl, er du altid velkommen til at komme ind 
og tale med din optiker.

MÅSKE ER KONTAKT-
LINSER EN BEDRE 
LØSNING FOR DIG?
Med kontaktlinser har du frit valg til hele 
udvalget af sportsbriller og solbriller. 
Spørg os til råds. Vi kan hjælpe dig med 
præcis de behov, du har.

www.optikteam.dk
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