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Værd at vide om solbriller
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FÅ SoLEN 
Som DU VIL 
hAVE DEN ...
BESkyT DIG moD UV-STRÅLER
På en rigtig sommerdag, hvor solen skinner 
fra en skyfri himmel, er der intet så rart 
som fornemmelsen af at tage et par gode 
solbriller på. De får øjet til at slappe af, 
men har også en anden helt afgørende 
funktion, nemlig at beskytte mod de ska-
delige UV-stråler, der kan være årsag til 
forskellige øjensygdomme.  

SoLBRILLER ER mANGE TING 
Solbriller er ikke bare solbriller. På samme 
måde, som moderne sportsbeklædning fås 
med mange forskellige egenskaber, kan 
du få solbriller, der opfylder helt specifikke 
krav. F.eks. solbriller, der er særligt egnede 
til bilkørsel, golf eller skisport. 
I denne brochure fortæller vi lidt om 
mulighederne. Spørg optikeren, hvis du 
vil vide mere. 
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VÆLG DET 
RIGTIGE GLAS

SkAL DET VÆRE GLAS ELLER GLAS?
Som med det meste andet gælder det også for 
solbrilleglas, at man får, hvad man betaler for. 
Det stærkeste, man kan få, er hær dede glas, 
der stort set ikke tager imod ridser. Det er langt 
mere holdbart end plastic og støbt glas.

PoLARISEREDE GLAS
Polariserede glas udelukker ganske enkelt det 
lys, der reflekteres fra vandrette flader f.eks. 
vand, våde overflader eller metal. Det kan de 

gøre helt op til 99 %. Det gør dem særligt vel-
egnede til bilkørsel i regnvejr, til brug på ski eller 
vand f.eks. ved sejlads eller lystfiskeri.

FARVESkIFTENDE GLAS 
Med farveskiftende glas skinner solen lige 
meget hele dagen. Her skifter farven nemlig 
i glassene afhængigt af, hvor meget solen 
skinner. Det betyder, at du ikke har behov 
for at tage brillerne af, hvis der kommer 
en sky for solen. Dog skal man være 

opmærksom på, at brillerne ikke reagerer 
på samme måde ved bilkørsel. 

SoLBRILLER mED STyRkE
Du kan få langt de fleste solbriller med glas 
i din styrke, både som ét- eller flerstyrke-
glas. Ikke mindst for bilister, der bruger bril-
ler med flerstyrkeglas, er det en stor fordel 
også med en solbrille med flerstyrkeglas, så 
man kan se bilens instrumenter tydeligt og 
se de andre biler i horisonten. 
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SKRu Op fOR TONERNE 
Glas fås med forskellige toninger. Solbrille-
glas er normalt tonet fra 60 op til 90 %. 
Solbrilleglas tonet op til 60 % er til brug 
i områder, hvor solen ikke har så meget 
magt f.eks. i byen. 

Solbrilleglas, der er tonet op til 80 %, 
er allround solbriller. De er gode til f.eks. 

bilkørsel eller strandture under vores nord-
lige himmelstrøg. Sydpå skal de være tæt 
på eller over 80 %. 

Over 80 % er også til brug, hvor solstråler-
ne virker meget stærke. F.eks. ved skisport, 
sejlsport. Kort sagt briller med kraftig 
beskyttelse til de situationer, der kræver det. 

OBS! EU-reglerne sætter en begrænsning 
for solbrilleglas til bilkørsel. Glasset må ikke 
være tonet mere end 90 %.
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på VEj MED 
SOLBRILLER
Solbriller er et vigtigt sikkerheds- og kom-
fortudstyr til bilen. Med de rigtige solbriller 
mindskes risikoen for blænding og farlige 
situationer, og samtidigt bliver man heller 
ikke træt i øjnene.  

DET BLÅ LyS ToNES NED 
Glas, der dæmper det blå lys, er særligt vel-
egnede til bilkørsel. Uden det blå lys træder 
kontrasterne tydeligere frem, og det giver 
både et klarere og mere afslappet syn.
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Specielle briller er for mange en væsentlig 
del af deres sportsudstyr ikke mindst sports-
grene, hvor synet er vigtigt f.eks. golfspil, 
skiløb, lystfiskeri og svæveflyvning.

Når glassene afviser eller forstærker forskel-
lige typer lysbølger, øges eller mindskes 
kontrasterne. F.eks. er blålysdæmpning vig-
tigt i sportsgrene, hvor der er ekstra behov 
for, at detaljerne står helt klart. 

Især til vintersport bruger man også glas 
med spejloverflader, der kaster lyset 
tilbage. Til brug i skumringen anvendes ofte 
solbriller med lysere glas.
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TIL GoLF
Der findes flere typer briller til golf, der 
sikrer, at generende sollys ikke får ind-
flydelse på din oplevelse af banen. De fås 
i både flere størrelser og forskellige farver.

TIL LøB
De særlige Gazelle solbriller fra Adidas er 
helt lette briller, der næsten ikke mærkes. De 
fås i to størrelser for perfekt pasform. Der kan 
vælges mellem flere typer glas afhængigt af 
årstid og det område, man løber i. F.eks. med 
spejloverflade til løb i skarpt sollys.

TIL cykEL
Til cykelentusiasten har f.eks. Adidas Evil Eye 
brillen, der fås i mange modeller og to 
størrelser. Alle meget lette briller med fokus på 
det bedste blik for vejen foran.  
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SOLBRILLER – EN MÆRKESAG

S Å D A N  V Æ L G E R  D U  R I G T I G T

Værd at vide om solbriller
Solbriller er en mærkesag for din optiker, og her finder du et bredt udvalg både i mærker, 

der opfylder alle de specielle krav, og selvfølgelig også i modesolbriller. 

Kig ind og se mere.
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