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Allir eiga skilið góð 
gleraugu á góðu verði
Eyesland gleraugnaverslun var opnuð 2010. Frá upphafi 
hefur markmiðið verið að bjóða gæða gleraugu á góðu 
verði, að sögn Helgu Kristinsdóttur sjóntækjafræðings. ➛2



Þegar fólk velur sér gler-
augu hugsa flestir fyrst um 
umgjörðina. Sjónglerin eru 

hins vegar einnig mikilvægur þáttur 
í valinu því það eru þau sem hafa 
áhrif á sjónina,“ útskýrir Harald 
Kristófersson, sjóntækjafræðingur 
og sérfræðingur á verkstæði. 

Hann segir sjóngler flókin í 
framleiðslu. „Sjóngler eru sam-
sett úr blöndun efna og þá ræður 
nákvæmni í úrvinnslu glerjanna og 
slípun gæðum þeirra,“ segir Harald. 
Úrvals sjóngler fáist hjá Eyesland.

„Eyesland bíður meðal annars 
upp á sjóngler frá Shamir sem er 
einn af leiðandi framleiðendum í 
heimi af hágæða sjóngleri. Shamir 
eru frægir fyrir nýsköpun, tækni-
þróun og mikil gæði auk þess sem 
þeir hafa verið að sérframleiða fyrir 
ákveðin vörumerki og eru fljótir að 
bregðast við breytilegum kröfum 
neytenda.“

Mæta ólíkum þörfum
Í boði er fjölbreytt vöruval í 
sjónglerjum með lausnum fyrir 
mismunandi þarfir. Hægt er að fá 
einfókus gler, margskipt eða tví-
skipt, gler sem dökkna í birtu og 
einnig sérstök gler sem dökkna vel 

í gegnum bílrúður. Þá er hægt að fá 
sólgler með styrk, mismunandi liti 
á glerjum og fleira. Hér er dæmi um 
vörulínu í boði Shamir Autograph 
III®, Shamir InTouch ™, Shamir 
Spectrum + ™, Shamir Element ™, 
Shamir Golf ™, Shamir Relax ™, 

Shamir Attitude III®, Shamir Duo 
™, Shamir Computer ™, Shamir 
WorkSpace ™ og Shamir Office ™.

Styrkleiki hefur áhrif á útlit
„Styrkleiki glersins og einnig það 
hvort um er að ræða nærsýni eða 
fjærsýni, hefur töluverð áhrif á 
þyngd og útlit gleraugna,“ segir 
Harald. „Ef um nærsýni er að ræða 
verða glerin kúptari eftir því sem 

styrkurinn er meiri. Við val á 
umgjörð þarf því að hafa í huga að 
þykkt glerjanna verði ekki áberandi 
í ytri kanti umgjarðar. Við fjar-
sýni eykst hins vegar miðjuþykkt 
glersins. Í dag velja flestir sjóngler 
úr plasti en það er mun léttara og 
getur skipt sköpum þegar styrkleiki 
er hár eða umgjörð stór. Einnig 
brotnar sjóngleri úr plasti síður ef 
gleraugun detta í gólfið en á móti 

eru þau mýkri og hættara við að 
rispast. Þá hefur þróun í rispu-
vörnum farið mikið fram og hægt 
er að fá nýjustu rispuvörnina á flest 
af glerjunum okkar,“ segir Harald. 
„Við hjá Eyesland leggjum metnað 
okkar í að veita viðskiptavinum 
okkar faglega ráðgjöf svo samspil 
umgjarðar og glerja verði sem fal-
legast og þægilegast að bera fyrir 
viðskiptavininn.“

Í upphafi var Eyesland verslunin 
aðeins í litlu skoti á fimmtu 
hæð í Glæsibæ en síðan þá hafa 

umsvifin aukist mikið. Versl-
unin hefur nú sprengt utan af sér 
plássið og fyrir stuttu var opnuð 
önnur Eyesland gleraugnaverslun 
við Grandagarð 13.

Helga Kristinsdóttir, sjóntækja-
fræðingur og einn af stofnendum 
Eyesland, segir að frá upphafi 
hafi verði lögð áhersla á að flytja 
inn hágæðagleraugu frá Banda-
ríkjunum, Asíu og Evrópu. „Síðar 
bættust heimsþekkt vörumerki 
við vöruvalið eins og Ray-Ban, 
Boss, Tommy Hilfiger, Centro 
Style, Cocoa Mint og sportgler-
augu frá sem dæmi Redbull, 
Smith, Bollé, Cébé, svo eitthvað sé 
nefnt,“ segir hún.

Breitt vöruúrval
Hvort sem um er að ræða heims-
þekkt vörumerki eða ekki, þá er 
það stefna Eyesland að bjóða góð 
gleraugu, góða þjónustu og gott 
verð. 

„Með nýrri verslun við Granda-
garð 13 höfum við loksins 
tækifæri til að sýna það breiða 
vöruúrval sem við höfum að bjóða 
í gleraugum, linsum og öðrum 
augnheilsuvörum,“ segir Helga.

Alla tíð hefur stefnan hjá 
Eyesland verið sú að bjóða upp á 
góð gleraugu á góðu verði. Með 
nýrri og stærri verslun er hægt að 
skoða hið góða úrval af hágæða 
sportgleraugum, sem henta vel 
fyrir sumarið.

Sjónmæling og linsumátun
Samhliða opnun nýrrar verslunar 
á Grandagarði fjárfesti Eyesland 
í nýjustu tækni af glerslípunarvél 
fyrir verkstæðið sem er staðsett 
þar og einnig tveimur hágæða 
sjónmælingartækjum fyrir báðar 
verslanir sínar. 

„Við bjóðum upp á sjónmæl-
ingu og linsumátun í Glæsibæ og 
í Grandagarði 13,“ segir Helga að 
lokum en best er að panta tíma í 
síma 510 0110 eða á netinu, www.
eyesland.is.

„Við bjóðum 
upp á sjón-
mælingu og 
linsumátun í 
Glæsibæ og á 
Grandagarði 
13,“ segir Helga 
Kristinsdóttir 
sjóntækjafræð-
ingur.  
MYND/ERNIR

Starfsfólk Eyesland á nýjum stað, Grandagarði 13. Helga er önnur frá vinstri á myndinni. MYND/ERNIR

Hjá Eyesland 
er gott úrval af 
flottum gler-
augum fyrir 
börn.

„Sjónglerin eru mikilvægur þáttur 
við val á gleraugum,“ segir Harald 
Kristófersson, sjóntækjafræðingur 
og glerslípari.  MYND/EYESLAND

Sjóngler í hæsta gæðaflokki
Harald Kristófersson sjóntækjafræðingur segir að mörgu að huga við val á sjónglerjum og um-
gjörðum. Eyesland býður úrval hágæða sjónglerja sem mæta ólíkum þörfum.

Framhald af forsíðu ➛

Með nýrri verslun 
við Grandagarð 13 

höfum við loksins tæki-
færi til að sýna það breiða 
vöruúrval sem við höfum 
að bjóða í gleraugum, 
linsum og öðrum augn-
heilsuvörum. 
Helga Kristinsdóttir
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Nú er golftímabilið hafið 
en í golfi skiptir sjónin og 
nákvæmnin höfuðmáli. 

Þá er gott að vera með létt og 
sveigjanleg gleraugu sem eru mjög 
stöðug á andlitinu og með gleri 
sem gefur skarpari mynd af golf-
boltanum í fjarlægð jafnt sem inni 
á gríninu,“ útskýrir Maríanna. Hún 
segir Bollé Golf dæmi um vinsæl 
golfgleraugu sem kosta frá 24.890 
krónum.

Að sögn Maríönnu þurfa 
hlaupa- og hjólagleraugu líka að 
vera létt, sveigjanleg og haldast 
á sínum stað svo fókusinn sé á 
ferðina og umhverfið. „Eins skiptir 
máli að ramminn sé hannaður 
til að minnka móðumyndun og 
því er gott ef þau eru með loftun 
á hliðunum eins og Cébé S’Track 
hlaupagleraugun sem eru mjög 
vinsæl. Þau koma með auka linsu, 
Clear Cat 1, sem er frábær fyrir 
rigningu og þoku. Þá eru Smith 
Approach Max hjólagleraugu 
mjög vinsæl og CéBé Cinetik og 
Wild sem koma með „Optical 
Clip“ en það er álma sem hægt er 
að setja styrk í,“ upplýsir Marí-
anna.

Þeir sem stunda fjallamennsku, 
sem verður sífellt vinsælla, þurfa 
að sögn Maríönnu að huga að því 
að verja augun vel gegn birtu og 
endurkasti frá snjó. Glerin þurfa 
að vera með vönduðu dökku 
gleri eða speglagleri sem endur-
kastar birtunni í sól. „Cébé Lhotse 
gleraugun sem eru sérhönnuð til 

Þeir sem stunda 
fjallamennsku 
þurfa að huga 
að því að verja 
augun vel gegn 
birtu.

Bollé Golf eru vinsæl golfgleraugu. 
Þau kosta frá 24.890 kr.

Maríanna segir alla geta fundið gleraugu við hæfi í Eyesland. MYND/ERNIR

Sólgleraugu og 
sportgleraugu með styrk
Eyesland býður upp á hágæða sportgleraugu. Að sögn sjóntækjafræðingsins Maríönnu Jónsdótt-
ur er mörgum ekki kunnugt um að hægt er að fá sportgleraugu með og án styrks og jafnvel marg-
skipt. Hún segir það skipta miklu máli að sjá vel og verja sjónina við íþrótta- og tómstundaiðkun.

að nota á jöklum eða í fjallgöngu 
eru sérstaklega vinsæl og hægt að 
fá með Cat3 speglagleri eða Cat4 
sólgleri en þau eru það dökk að 
það má ekki keyra með þau,“ segir 
Maríanna.

Hún segir kontrast gler líka vin-
sæl til útivistar. „Þau eru ekki eins 
dökk og venjuleg sólgler og virka 
því vel bæði í sól og gráu veðri eins 
og í þoku.“

Í Eyesland fást líka veiðigler-
augu en þau eru oftast „polarized“. 
„Polariezed gler tekur endurkast 
frá vatni og þú sérð betur ofan í 
vatnið, og þar af leiðandi fiskinn. 

Grængulur litur virkar best, en 
hann er dýrari og hægt að sérpanta 
með og án styrks.“

Í versluninni er margt annað 
á boðstólum. „Við höfum tekið 
á móti hópum í kynningu á 
umgjörðum og glerjum ásamt 
öðrum lausnum sem henta þeirri 
íþrótt eða afþreyingu sem hópur-
inn stundar. Slík fræðsla fer fram í 
verslun okkar á Grandagarði utan 
opnunartíma.“

Nánari upplýsingar eða bókanir í 
tölvupósti á marianna@eyesland.is
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Eyesland býður upp á gler og umgjarðir á góðu verði svo að fólk geti leyft sér að taka fleiri en ein gleraugu í einu, enda kostur að geta skipt um útlit með lítilli fyrirhöfn og jafnvel eftir skapi.

Ljósari og hlýrri tónar koma 
sterkir inn í sumar en svartar 
umgjarðir verða sennilega 

alltaf vinsælastar og spurning 
hvort þær taki yfirhöndina í haust, 
þó vonandi ekki,“ segir Edda Frið-
finnsdóttir, aðstoðarverslunar-
stjóri Eyesland gleraugnaverslunar 
í Glæsibæ.

Edda segir mun á gleraugna-
tísku karla og kvenna ekki vera 
afgerandi.

„Allavega ekki hjá fólki fram að 
miðjum aldri en eftir það tekur 
maður eftir aðeins látlausari 
umgjörðum í gleraugnavali. Eldra 
fólk er meira fyrir léttari umgjarðir 
og vill síður hafa þær miklar eða 
mjög áberandi. Það er þó virki-
lega gaman að sjá hvað eldra fólk, 
sem hefur alla tíð verið með frekar 
látlaus gleraugu, verður oft hissa 
og jafnframt ánægt þegar maður 
setur á andlit þeirra litsterka og 

meira áberandi umgjörð. Það er 
heldur aldrei of seint að breyta um 
stíl í gleraugum og hægt að gera 
alla flotta með réttu umgjörðinni. 
Falleg gleraugu eru hluti af heild-
arútliti og setja oft punktinn yfir 
i-ið.“

Af vinsælum umgjörðum nú 
nefnir Edda kringlótt gleraugu og 
umgjörðir úr málmi.

„Þar má nefna Aviator-gler-
augun sem hafa verið mjög vinsæl 
undanfarið, jafnt í sólgleraugum 
og venjulegum, og hjá báðum 
kynjum. Þar eru gylltar umgjarðir 
og með tvöfaldri brú sem hafa 
vinninginn.“

Runninn er upp sá árstími þegar 
fólk vill breyta til og gera vel við 
útlitið, segir Edda.

„Af því tilefni bjóðum við upp á 
gler og umgjarðir á góðu verði svo 
að fólk geti leyft sér að taka fleiri 
en ein gleraugu í einu, enda gaman 

að geta skipt um útlit með lítilli 
fyrirhöfn eða skipta um gleraugu 
eftir því hvernig skapi fólk er í.“

Dæmi um verð á margskiptu 
gleri með glampavörn er frá 19.980 
krónum og einfókus gler með 
glampavörn frá 7.380 krónum.

„Nú fást líka hjá okkur ítölsku 
umgjarðirnar iGreen sem fengu 
hönnunarverðlaun á Ítalíu á þessu 
ári. Þær hafa fengið mjög góðar 
undirtektir í verslun okkar enda 
litríkar og úr mjög léttu plasti. Það 
sem er sniðugt við þær er að það 

er hægt að kaupa auka arma á þær 
og eiga til skiptanna. Verðið er frá 
11.900 krónum og auka armar á 
2.900 krónur,“ upplýsir Edda.

Umgjarðir með segulsólhlíf frá 
Centro-Style hafa einnig verið 
mjög vinsælar í Eyesland og fást 
í mörgum stærðum og gerðum, 
bæði með speglagleri og venju-
legu sólgleri. Þær kosta frá 16.800 
krónum.

„Einnig hafa umgjarðir og sól-
gleraugu frá Eye-Space, það er 
Jensen, Cocoa Mint, Zips, Louise 
Marcel, Bacebox og Rock Star 
barnaumgjarðir, verið mjög 
vinsælar. Þær eru klæðilegar 
og á mjög góðu verði frá 4.900 
krónum,“ segir Edda. „Við höfum 
jafnframt fjölbreytt og mikið úrval 
af umgjörðum og sólgleraugum frá 
Ray-Ban, Red-Bull, Boss og Tommy 
Hilfiger og vorum til að mynda að 
fá í hús nýjar Ray-Ban umgjarðir 

sem eru alltaf jafn vinsælar.“
Hjá Eyesland gleraugnaverslun 

er einnig hægt að fá margskiptar 
linsur.

„Sá valkostur er tilvalinn fyrir 
þá sem stunda mikla útivist, jafnt 
yfir sumar- og vetrartímann. Lins-
urnar eru fínar í golfið og fyrir þá 
sem ganga mikið á fjöll og vilja 
geta skellt flottum golf- og útivistar 
sólgleraugum á nefið. Þær henta að 
sjálfsögðu einnig vel innandyra,“ 
segir Edda og býður viðskiptavini 
hjartanlega velkomna í verslanir 
Eyesland til að máta heillandi 
úrval gleraugna.

Eyesland gleraugnaverslun er 
að Grandagarði 13 og á 5. hæð í 
Glæsibæ. Opið er frá klukkan 10 til 
18 virka daga og á laugardögum frá 
11 til 16 á Grandagarði en virka daga 
frá klukkan 8.30 til 17 í Glæsibæ.

Rétt umgjörð gerir alla flotta
Falleg gleraugu eru hluti af heildarútliti og setja punktinn yfir i-ið. Gleraugnatíska sumarsins 
er fjölbreytt og skemmtileg og hefur að geyma litfagrar umgjarðir, yfir í glærar og hvítar.

Edda Friðfinnsdóttir er aðstoðarverslunarstjóri í Eyesland gleraugnaverslun í Glæsibæ. Hér heldur hún á ítölsku verðlaunaumgjörðunum frá iGreen sem komu nýlega í hillurnar í Eyesland. Umgjarð-
irnar eru þeim frábæra eiginleika búnar að hægt er að kaupa á þær auka arma sem auðvelt er að skipta um og með því brydda upp á alveg nýju útliti. MYND/ERNIR

Fólk verður oft 
hissa og jafnframt 

ánægt þegar maður setur 
á andlit þess litsterka og 
meira áberandi umgjörð.
Edda Friðfinnsdóttir
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