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Reduceret blænding om natten fra modkørende biler og vejbelysning, er en af de helt store fordele ved DriveSafe, som NYT SYN Nørre Alslev nu præsentere i samarbejde 
med ZEISS. ZEISS DriveSafe er brilleglas, der er specielt designet til at opfylde synsbehovene hos personer, som ønsker en mere sikker og behagelig oplevelse, når de kører 
bil 
 

DRIVESAFE ER TRAFIKOPTIMERET BRILLEGLAS TIL DIN HVERDAGSBRILLE 
 
NYT SYN Nørre Alslev præsentere nu, i samarbejde med ZEISS, et helt nyt glas, DriveSafe, der er specielt designet til at opfylde synsbehovene hos 
personer, der ønsker en mere sikker og behagelig oplevelse, når de kører bil. 
 
Nu er der, mere end nogensinde tidligere, hjælp at hente, hvis du 
finder det ubehageligt og stressende at køre bil og f.eks. generes af 
blænding fra modkørende biler om natten, eller du oplever at du ikke 
kan registrere genstande hurtigt nok ved svag belysning, f.eks. på en 
mørk regnvejrsdag, i tusmørke eller om natten. Bilkørsel kan være en 
udfordring for alle – uanset hvor langt man kører, og derfor er et godt 
syn vigtigt for livskvaliteten og trafiksikkerheden, siger Linda 
Thilqvist fra NYT SYN Nørre Alslev. 
 
I samarbejde med ZEISS, præsentere NYT SYN nu som de første i 
Danmark et helt nyt glas, DriveSafe, der kan reducere op til 64% af 
blænding fra modkørende biler og vejbelysning. De nye glas fås både 
som enkeltstyrke- og progressive brilleglas. Samtidig er glassene 
tilpasset til hverdagsbrug. Der ligger intensiv forskning bag de nye 
glas, der er udviklet af ZEISS i samarbejde med den tyske bilindustri.  
 
Nogle kører bil om natten, selvom de burde lade være, og andre 
dropper det helt. Mange er simpelthen ikke klar over, hvor meget 
mørket hæmmer deres syn. Reaktionstiden nedsættes markant, og 
mange er mere eller mindre natteblinde uden at vide det.  
 
Ifølge Linda Thilqvist vil alle, der kan svare ja til et af følgende 
spørgsmål, se bedre i trafikken med ZEISS DriveSafe 
 
1. Bliver du forstyrret af blænding fra modkørende biler om natten? 
 2. Oplever du, at du ikke kan registrere genstande hurtigt nok, når du 
kører under forhold med svag belysning, fx på en mørk regnvejrsdag, i 
tusmørke eller om natten?  
3. Har du svært ved at refokusere, når dit blik skifter mellem vejen og 
instrumentbrættet eller bak og sidespejlene? 

  

 
Reduceret irritation forårsaget af lys, f.eks. genskin og genspejling. Præcist 
syn på vejen, instrumentbrættet og spejlene. DriveSafe brilleglasdesign. 
 
Som de eneste på Lolland og Falster, tilbyder NYT SYN Nørre Alslev, 
udmåling af synsstyrker med den nyeste teknologi, ZEISS i.profiler® 
fra Carl Zeiss Vision. 
 
Med ZEISS i.profiler® kan vi tilbyde markedets mest præcise 
udmåling af synsstyrkerne og med ZEISS brilleglas, markedets største 
synsfelter. Med ZEISS i.Scription får du Klarere farver, større kontrast 
og skarpere syn end nogensinde tidligere og med nyeste skud på 
stammen - ZEISS DriveSafe kan vi nu tilbyde dig reducering af 
blænding fra modkørende og en mere sikker og behagelig oplevelse, 
når du kører bil 
 
ZEISS i.Scription og ZEISS DriveSafe – bedre bliver det bare ikke! 
 
Kig ind til en synsundersøgelse i særklasse. 
 
Find NYT SYN Nørre Alslevs hjemmeside på thilqvistoptik.dk.   
Her kan man blandt andet selv booke en synsundersøgelse. 
Følg desuden ZEISS NYT SYN Nørre Alslev på Facebook. 
NYT SYN Nørre Alslev - Det er helt klart

 


