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doen 
 

 gebruik altijd uw beide handen om de 
bril op of af te zetten zodat de bril 
niet onnodig verbuigt.  

 
 
 

 houd het glas vast wat u poetst, zo 
voorkomt u speling op het montuur 
of misschien wel breuk. 
 
 
 

 om stof en vuil te verwijderen is het 
verstandig om eerst de bril voor het 
reinigen even af te spoelen met wat 
handwarm water. 
 
 
 

 bij gebruik van een reinigingsspray, 
spray op beide zijden van het glas. 
ook handig voor onderweg! 
 
 
 

 maak niet alleen uw glazen schoon 
maar ook het montuur, om te 
voorkomen dat lichaamszuur op het 
montuur kan werken. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 reinig de glazen met een klein beetje 
huidvriendelijke zeep verdund met 
water (handzeep, of afwasmiddel). 
 
 
 

 droog de bril met een schone zachte 
doek, bij voorkeur een 
microvezeldoekje. was deze doek 
regelmatig zonder gebruik te maken 
van een wasverzachter. 
 
 
 

 laat eens per jaar uw bril intens 
reinigen en controleren op de juiste 
pasvorm. zo sporen we ook eventuele 
defecten sneller op en kunnen indien 
nodig maatregelen nemen. 

 
 
 

 bewaar uw bril in een passende, harde 
en schone brillenkoker.  

 
 
 

 geef uw zonnebril net voor de winter 
een extra schoonmaakbeurt, zo 
hebben huidzuur en -vet geen kans om 
op uw montuur in te werken en deze 
te beschadigen! 

 
 
 
 



niet doen 

× uw bril met de voorzijde van de 
glazen naar beneden leggen of in 
aanraking laten komen met harde of 
ruwe oppervlakten.  

 
 
 

× papieren doekjes gebruiken om uw 
glazen schoon te maken. deze 
bevatten namelijk kleine stukjes 
houtvezels die uw coating kunnen 
beschadigen. ook kledingstukken 
laten vezels en stofdeeltjes los, die 
krassen kunnen veroorzaken.  
 
 
 

× uw bril in aanraking laten komen met 
agressieve stoffen. deze kunnen de 
bril blijvend beschadigen. vermijd 
daarom contact met aceton, ammonia, 
ether, huishoudelijke 
schoonmaakmiddelen, insecticiden en 
lijm. ook haarspray, haarverf, make-
up en parfum kunnen uw bril blijvend 
beschadigen, zet daarom de bril af, 
of gebruik hiervoor een oude bril.  
 
 
 

× zelf de bril proberen bij te stellen! 
wij hebben hiervoor de juiste 
instrumenten, gereedschap en 
ervaring om de pasvorm van de bril 
weer te herstellen. 

 

 
 

× uw bril op het dashboard van uw auto 
leggen, ophouden in de sauna, met 
heet water afspoelen of in de 
vaatwasser reinigen. vermijd 
temperaturen boven de 50°! het 
montuur en de glazen kunnen 
hierdoor vervormen, ook kunnen 
barstjes in de coating ontstaan, zodat 
de glazen niet meer te herstellen 
zijn! 

 
 
 

× de bril reinigen met de speciale natte 
brillendoekjes. in veel van deze 
producten zit citroen en alcohol, dat 
reinigt goed maar kan na langdurig 
gebruik schade veroorzaken aan 
glazen en aan het montuur.  
 
 
 

× een zonnebril met spiegellagen met 
vocht schoon te maken, deze hebben 
de neiging hierdoor te beschadigen 
en/of los te laten. 

 

 

× uw montuur van hout of buffelhoorn 
met water reinigen, heeft u een 
bijzonder materiaal informeer altijd 
hoe u deze het beste kunt 
onderhouden. 

 

nuttige tips 
 

 laat ons uw nieuwe bril na zo’n 2 tot 
3 weken na aflevering controleren 
op de juiste pasvorm. wij 
controleren dan tevens even of de 
schroefjes goed geborgd zitten. zo 
bent u zeker van een maximaal 
kijkcomfort. 
 
 

 voorkom plotselinge 
temperatuurschommelingen, zoals uw 
bril even snel onderdompelen in het 
hete afwaswater, of vanuit de 
vrieskou voor de warme haard gaan 
zitten. Dit kan bijvoorbeeld 
schadelijk zijn voor uw ontspiegelde 
brillenglazen.  
 
 

 let op bij gebruik van haarverf zou 
dit nog een aantal dagen kunnen 
afgeven.  
 
 

 verschijnen er witte plekken op uw 
kunststof montuur dan kunt u de bril 
brengen voor een onderhoudsbeurt, 
of verwen uw kunststof montuur met 
een brillenbad.  
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