
Správné čištění brýlí 

K čištění brýlí použijte čistý, jemný hadřík z mikrovlákna, nejvhodnější je ten, který vám spolu s vašimi novými brýlemi dodá me. 
Pokud utěrku budete mít neustále u sebe, tak prach a nečistoty  nanesené na brýle můžete kdykoliv odstranit. I speciální hadřík 
však doporučujeme před každým použi�m vyklepat, aby na ní nezůstaly čás�ce prachu. Doma brýle stačí očis�t pod vlažnou 
tekoucí vodou s použi�m kapky saponátu (nepoužívejte přípravek šetrn ý k pokožce, který obsahuje balzám). Čištění brýlí 
ultrazvukem je také dobrým řešením, i v tomto případě však používejte studenou tekoucí vodu a trochu saponátu. Alterna�vní 
možnos� může být, pokud si pořídíte speciální spray na čištění brýlí. Pokud by byly vaše brýle silně znečištěné, vyhledejte 
odborníka (např. op�ka). 

Při čištění brýlí nepoužívejte: 

Nepoužívejte vlhkou utěrku, mohla by zničit povrch plastových čoček. Ani agresivní čis�cí prostředky nejsou vhodné k čištění  
rámu a čoček. Neo�rejte jejich papírovým kapesníkem, papírovou utěrkou kuchyňskou, ručníkem či rukávem. Prach a nečistoty 
mohou způsobit škrábance a šmouhy, v důsledku čehož po čase vznikne na povrchu čoček tzv. slepá skvrna. K čištění brýlí nikdy  
nepoužívejte znečištěnou hadřík. Pokud po čištění brýlí pod tekouc í vodou brýle utřete dosucha, nevyvíjejte na něj příliš velký 
tlak, aby se rám neohnul a kvalitní povrch čoček neznehodno�l. 

Správné uskladnění brýlí 

Brýle zaviňte do hadříku z mikrovlákna. Brýle si nasazujte a skládejte vždy dvěma rukama, aby nebyla za�žena pouze jedna 
strana rámu a jedna stranice. Nevystavujte je příliš vysokým či nízkým teplotám a teplotním výkyvům, které také poškozují brýle. 
V létě nikdy nezanechávejte brýle v autě, protože vysoká teplota je může zdeformovat a může dojít i k popraskání povrchové 
úpravy čoček. Vyhýbejte se silným zdrojem tepla (např. Sauně, přístrojové desce) a zdrojem chladu. Brýle vložené do pouzdra 
skladujte vždy na takovém bezpečném místě, kde je bez hledání najdete.  

Sem vaše brýle nepatří 

Brýle bez vyztuženého pouzdra nikdy nevkládejte a ani neskladujte v kapse košile, kabátu či kalhot. Takto můžete předejít jej ich 
poškrábání, ohnu� tak zlomení. I když je to často trendy, nenoste brýle ani sluneční brýle vsunuty do vlasů, může to vést  k 
poškození povrchových úprav čočky jakož ik deformaci rámu brýlí. Brýle si nezavěšujte ani do výstřihu pulovrů či kapsy u koši le. 

6 základních zásad jak zacházet s Vašimi brýlemi a jak se o ně starat: 

� NASAZOVÁNÍ A SUNDÁVÁNÍ BRÝLÍ - sluneční i dioptrické brýle vždy nasazujte a sundávejte oběma rukama, předejdete 
tak deformacím a následnému poškození brýlové obruby. Zvýšenou pozornost těmto úkonům je  třeba věnovat zejména 
u vrtaných a vázaných brýlí, které jsou v tomto ohledu náchylnější. 

� ODKLÁDÁNÍ BRÝLÍ - na každé brýle je vhodné mít vlastní pevné pouzdro, do kterého by se brýle odložily vždy, 
když se sundají z očí. Po nějaké době se v pouzdře nahromadí prach a další nečistoty, které  by mohly brýlová skla 
poškrábat, je proto dobré pouzdro jednou za půl roku vyměnit. Při odkládání brýlí na stůl či podložku 
nikdy nepokládejte brýle přímo na čočky. I přesto, že jsou dnes brýlové čočky vyráběny s mimořádnou tvrdos�, 
opakovaný kontakt sklíček s podložkou obvykle vede k jejich poškrábání. 

� MECHANICKÉ POŠKOZENÍ - mechanické poškození brýlí v důsledku chybné manipulace či neopatrného odkládání nelze 
opravit v rámci reklamace. Ta se vztahuje na chyby způsobené při výrobě brýlových čoček a u nás zakoupených 
brýlových obrub. Proto dbejte zvýšené opatrnos�, kam Vaše brýle odkládáte a jak s nimi manipulujete. 

� NEŽÁDOUCÍ POŠKOZENÍ VLIVEM TEPLA - vysoké teploty, působící na  odložené brýle za skly automobilu či na pláži, 
mohou vést k poškození povrchových úprav brýlových čoček. Dále způsobují měknu� brýlové obruby a snadno 
tak vedou k její deformaci. 

� ČIŠTĚNÍ BRÝLOVÝCH ČOČEK – brýle nikdy nečistěte na sucho, s použi�m čás� oděvu nebo papírových kapesníků 
či ručníku. Drobné nečistoty a hrubá struktura materiálu narušují povrch brýlových skel. Takovéto poškození sklíček 
ve středové oblas� zhoršuje vidění a jedinou možnos� nápravy je jejich výměna. K čištění brýlových čoček 
proto používejte vždy jen mikrovlákna k tomuto účelu určená v kombinaci s čis�cími spreji. Alespoň jednou za den 
doporučujeme brýle opláchnout vlažnou tekoucí vodou s jemným saponátem. Vyvarujte se saponátů s přídavkem 
změkčovadel a výživných olejů na pokožku, které zanechávají na brýlových čočkách mastný film. Čis�cí spreje obsahující 
líh nikdy nepoužívejte na čištění slunečních brýlí. 

� SERVIS – Vašim brýlím doporučujeme pravidelný servis. Alespoň jednou za rok se u nás zastavte a nechejte si brýle 
zkontrolovat op�kem, který  Vám dotáhne šroubky, překontroluje sedýlka, případně porovná pokřivenou obrubu 
a vyčis� brýle ultrazvukem. 
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