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ConSpex 
Beeldscherm- & Veiligheidsbrillen 

op de werkvloer 

Veiligheid Comfort Bestelgemak



Dragen je medewerkers privé een bril, maar wil je zorgen dat ze
hun ogen ook op de werkplek optimaal beschermen met de
juiste sterkte? Dan bieden wij, samen met ons netwerk aan lokale
opticiens, een compleet veiligheidsbrillen pakket op sterkte aan.
De brillen voldoen aan de veiligheidsnorm EN-166 en zijn CE
gemarkeerd. Daarmee voldoe je aan de gestelde eisen en maak
je een veilige keuze!

Een veiligheidsbril met de kwaliteit van je privé bril?

Het Conspex - SafeVision glasprogramma bevat de laatste Hoya -
brillenglastechnologie.  Deze glazen zijn  beschikbaar in enkelvoudig,
bifocale en diverse multifocale uitvoering.

De klant kan daarnaast kiezen uit een aantal behandelingen die
zorgen voor een optimaal kijkcomfort en levensduur. 

Zo bieden we coatingen die de kras-gevoeligheid en schittering
verminderen, schoonmaken vergemakkelijken, maar ook kleuren en
zelfs meekleurende glazen behoren tot de mogelijkheden.  

 Onze ConSpex huiscollectie is opgebouwd uit  een serie  metalen en  kunststof modellen in moderne kleuren.
Alle brillen zijn zeer interessant geprijsd en vormen de tijdloze basis van ons brede assortiment 

Als exclusieve dealer van het Amerikaanse veiligheidsbrillen merk SafeVision bieden we een stijlvolle en
sportieve veiligheidsbrillen lijn waarin vooral aandacht is besteed aan  goede pasvorm en draagcomfort door
gebruik van een combinatie van diverse zachte en flexibele materialen 

Veiligheidsbrillen
Bescherm je ogen tijdens het werk

Onze Collectie veiligheidsmonturen en brillenglazen

De voordelen van een Conspex veiligheidsbril:

Optimale bescherming op de werkplek

Op sterkte, zodat je altijd en overal scherp ziet!

Voldoet aan de veiligheidsnorm EN166 en is 
CE gecertificeerd

Conspex brillen worden aangemeten door deskundige
lokale opticiens

Ga naar: www.conspex.nl/veiligheidsbrillen



De Conspex huiscollectie is de basis collectie veilligheidsmonturen. We hebben deze collectie afgestemd op
een breed publiek door te varieren in diverse materialen en maten. Zo is de collectie uitermate geschikt voor
zowel mannen als vrouwen en zijn de brillen in tijdloze kleuren verkrijgbaar. 

Deze huiscollectie is prijstechnisch zeer concurrerend zonder consessies te doen in veiligheid en kwaliteit. Zo
maken we op het gebied van de glazen geen onderscheid met de specialistische SafeVision collectie, en kan
de drager altijd rekenen op een optimaal en veilig zicht.  
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 Onze SafeVision monturen hebben eigenschappen die gericht zijn op verhoging van het draagcomfort en
toepassing in specifieke werkomstandigheden. 

In een aantal modellen zijn bijvoorbeeld zachte verstelbare neuspads en rubberen veer-uiteinden opgenomen  
en zijn sommige modellen voorzien van uitschuifbare veren en verstelbare head-straps waardoor de drager de
bril zelf makkelijk kan bijstellen. 

De brillen met ons Seal Design zorgen voor extra bescherming waar de werkplek daarom vraagt. Deze brillen
zijn rondom het gezicht gevormd en hebben verwijderbare foam of rubber afdichtranden.  

Als laatste bevat onze collectie monturen van non-conductive materiaal waardoor er geen stroomgeleiding 
 mogelijk is.    





Als medewerker wil je prettig kunnen werken achter een beeldscherm. Als werkgever wil je dat natuurlijk
ondersteunen om zoveel mogelijk ziekteverzuim te voorkomen. De beeldschermbril draagt ook een
steentje bij aan een comfortabele werkhouding. Wil je weten wat de wetgever heeft bepaald, en welke
fiscale regels er zijn? 

Computers en smartphones zijn niet meer uit ons leven
weg te denken. Het langdurig werken met een
beeldscherm of smartphone kan leiden tot hoofdpijn,
nekklachten en slecht slapen. Een bril met glazen die
aangepast zijn op de werkplek kan de oplossing zijn! 

 

We maken een beeldschermbril niet alleen op de juiste sterkte zoals je van “normale” brillen gewend
bent. We monteren ook een speciaal glas met een sterktebereik, afgestemd op jouw werkafstanden en
kijkhouding. We kunnen zelfs rekening houden met gebruik van je bril tijdens vergaderingen zodat je ook
daar niet van bril hoeft te wisselen. Echt maatwerk dus!

Vermindering van blauw licht

Beeldschermbrillen
Voor een goede bescherming en prettige

werkhouding

Wat is een beeldschermbril?

Een bril op maat voor een betere werkhouding?

Vergoeding van een computerbril op sterkte

De voordelen van een Conspex Beeldschermbril:

Scherp zicht op lees-, computer- en kantoorafstanden

Een natuurlijke kijkhouding zorgt voor ontspannen
werken

Minder vermoeide ogen door het speciale blauwfilter

Conspex brillen  worden aangemeten door deskundige 
lokale opticiens

De meeste moderne schermen, zenden veel blauw licht uit. Ook bekend als hoogenergetisch zichtbaar
licht. Langdurig werken met deze beeldschermen kan leiden tot allerlei fysieke ongemakken. Een
computerbil op sterkte met blauw licht filter heeft een coating die het blauwe licht neutraliseert. Het
draagt ook bij aan minder vermoeide ogen door langdurig beeldschermwerk.

Ga naar: www.conspex.nl/computerbrillen



www.conspex.nl

Scan de QR-code en vind een
overzicht van ons uitgebreide
netwerk van opticiens. 

Hoe werkt het?

Werkgever autoriseert Medewerker bestelt Opticien meet aan en levert af Conspex factureert

Waarom Conspex?

is gespecialiseerd in computer -en veiligheidsbrillen op sterkte

levert brillen op sterkte binnen gemiddeld 7 werkdagen.

biedt werkgevers groot bestelgemak met het Conspex online platform.

werkt samen met de beste lokale opticiens

Conspex...

Een goed beeld gekregen van onze
brillen?

Wij helpen je graag verder

Bel 085-200 6448 of stuur een  mail naar
info@conspex.nl


