briller 2 business
Bedre trivsel på din virksomhed
Bestil brillebussen fra Blikfang
– og få individuelle skærmbriller til dine ansatte

nøglen til bedre trivsel
sidder i øjnene

landsdækkende
brillebutik på hjul

Hvis man sidder ved en skærm flere timer dagligt,
stresser man øjnene – og så bliver man hurtigere
træt og uoplagt.

Brillebussen fra
Blikfang kører ud
til virksomheder
overalt i Danmark.

Skærmbriller får
øjnene til at slappe af.
Bruger dine ansatte
korrekte skærmbriller,
får de nemmere ved
at undgå hovedpine, spændinger
og forskellige følgesygdomme.

mere velvære
– mindre fravær
Virksomheder med en sund skærmbrillepolitik har
mindre sygefravær: En styrke for både helbred og
økonomi.

Blikfang samarbejder desuden med
optikere i hele landet. Derfor er der altid en optiker i nærheden, som
kan hjælpe – hvis glasset bliver ridset eller
stellet slået skævt.

bestil blikfangs brillebus
Ring til Blikfang på 86 46 95 35 og hør nærmere.
Du kan også bestille tid med det samme – så
lægger bussen vejen forbi din virksomhed.

Bredgade 35
8870 Langå

personalepleje som
er til at få øje på
Kort fortalt investerer du som arbejdsgiver i briller
og glas til dine ansatte. Til gengæld trives de bedre i
deres daglige arbejde.

Tlf. 86 46 95 35
www.blikfang-optik.dk
mail@blikfang-optik.dk

tjekliste over symptomer
Har dine medarbejdere brug for skærmbriller? Det
har de sandsynligvis, hvis de i løbet af arbejdsdagen døjer med
tørre og sviende øjne
hovedpine
infiltrationer og spændinger i nakken
let flimren for øjnene

køb briller der hvor
i skal bruge dem
Forestil dig en brillebutik på hjul – med 600
par briller, moderne udstyr til synsprøver og
en rutineret erhvervsoptiker bag rattet.
Når du bestiller skærmbriller til dine ansatte,
kører Blikfangs brillebus ud til din virksomhed
– og så klares det hele der.

hvad siger loven
– og den sunde fornuft?
Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1108
har de ansatte ret til øjenundersøgelser og
”synskorrigerende hjælpemidler” på arbejdsgivers regning (§ 6) – såfremt skærmarbejdet
giver behov for andre briller end dem, med
arbejderen ellers har brug for. Du kan læse
hele bekendtgørelsen på www.at.dk.
De ansatte har ret til at få taget en synsprøve
i arbejdstiden – traditionelt hos en optiker
inde i byen.
Med bussen klares det hele ude på virksomheden
– væsentligt hurtigere og finjusteret efter arbejds
situationen.
Blikfangs brillebus giver dig et bedre produkt.
Billigere.

Optikeren registrerer først de individuelle lysog afstandsforhold ved den ansattes egen
arbejdsplads.
Bagefter foretages en synstest ude i bussen.
Hvis der er brug for skærmbriller, udleveres
disse på arbejdspladsen to-tre uger efter det
første besøg.

“ Virksomheder
med en sund
skærmbrillepolitik
har mindre
sygefravær:
En styrke for
både helbred
og økonomi

”

