TOM FORD EYEWEAR
LENTE/ ZOMER 2018 COLLECTIE
Klassiek en modern, onschatbaar en discreet, helder en lineair: dat zijn de sleutelwoorden die de
nieuwe Tom Ford Lente/Zomer eyewear collectie kenmerken. De iconische details van de collectie,
zoals metalen inserts, het infinity design en buisvormige slapen, maken elk model uniek en zorgen
voor een connectie met vorige collecties zodat elke montuur, van de meer klassieke tot de meer trendy,
altijd hedendaags is en onmiddellijk herkenbaar. Prachtige combinaties van metaal en acetaat geven
de modellen met vintage inspiratie een moderne toets, terwijl het gebruik van verfijnde, innovatieve
materialen leidt tot lichtere, meer comfortabele stijlen. Na de lancering van de Tom Ford Private
Collection in 2016 werden drie nieuwe modellen toegevoegd aan de zeventien bestaande die gemaakt
zijn met topmateriaal zoals hoorn en Japans titanium, altijd geïnspireerd door brillen die door Mr Ford
zelf gedragen worden en speciaal zijn ontworpen voor liefhebbers van eyewear.
ZONNEBRIL COLLECTIE

FT0570 (351€) - De zeer vrouwelijke stijl van deze ronde montuur heeft een ‘T’ logo op de
voorkant, waarvan het bovenste deel is afgezoomd met een metalen bar.
FT0572 (319€) - Deze tijdloze stijl heeft een afgeronde, dunne metalen montuur voor een typische
retro stijl.
FT0573 (351€) - De kostbare combinatie van metaal en acetaat zorgt voor een zeer vrouwelijke,
rechthoekige vorm. De acetaat voorkant van de montuur heeft een unieke, metalen neusbrug, terwijl
de dunne slapen het “T” logo dragen.
FT0575 (319€) - De vintage geïnspireerde vorm van de dikke acetaat voorkant en dubbele metalen
brug heeft metalen slapen, het “T” logo op de voorkant van de montuur en acetaat slaapuiteinden.
FT0577 (290€) - Deze lichte ‘cat eye’ vorm, volledig gemaakt uit dik acetaat, krijgt een lichtere toets
door het iconische oneindigheidssymbool aan de voorkant. Het “T” logo verschijnt op de voorkant
van de montuur met een brede selectie van gespiegelde lenzen.
FT0582 (290€) - Een brede, vierkante vorm in acetaat met een vintage toets en 3D elementen
benadrukt de voorkant van de montuur. Ontworpen voor vrouwen op zoek naar een unieke stijl en
aangevuld met het niet te missen “T” logo op de voorkant van de montuur.
FT0586 (290€)- Een herzien pilootmodel, gemaakt in dun metaal met een afgeronde vorm en een
dunne, metalen dubbele brug.
FT0589 (290€) - Het sterke karakter van dit acetaat model voor mannen roept de essentie van het
merk op door haar structuur, terwijl het “T” logo op de voorkant van de montuur het zeer herkenbaar
maakt.
FT0590 (260€ ® 311€) - Een model dat onmiddellijk het merk oproept, volledig in acetaat met het
iconische “T” logo op de voorkant van de montuur.

FT0594 (260€) - Deze vierkante, acetaat stijl krijgt een hedendaagse look door de vlakke voorkant
en het niet te missen, iconische “T” logo.
FT0598 (319€ ® 370€) - Deze semi-randloze stijl is gemaakt uit acetaat en heeft een ronde vorm en
het “T” logo op de voorkant van de montuur.
FT0599 (290€) - Een afgeronde, semi-randloze vorm, gemaakt in metaal met een hoge brug die
open is aan de neus.
FT0632 (300€) - Deze prachtige herinterpretatie van een model met een vintage look heeft een
ronde vorm, een acetaat voorkant, een sleutelbrug en kabel slapen met metalen uiteinden.
FT0633 (260€)- De ronde vorm van deze wijde, acetaat voorkant heeft een sleutelbrug. De offset
slapen in acetaat creëren een effect van beweging.
FT0634 (271€) - Deze vierkante, wraparound stijl in acetaat heeft een hoge sleutelbrug en het “T”
logo op de voorkant van de montuur.
FT0635 (271€)- Deze licht vierkante, geometrische wraparound stijl is van acetaat met dikke slapen
met het logo.
OPTISCHE COLLECTIE

FT5465 (345€) - Deze klassieke, metalen pantos stijl met metalen en acetaat slapen heeft het
iconicsche “T” logo op de voorkant van de montuur.
FT5483 (438€) - Deze vierkante montuur met een voorkant in Japans titanium en slaapuiteinden
heeft dunne, acetaat slapen en het niet te missen “T” logo op de voorkant.
FT5486 (284€) - Deze sterke, geometrische vierkante stijl met haar uniek acetaat zorgt voor een
fantastisch 3D effect op de voorkant van de montuur.
FT5490 (276€) - De afgeronde vorm van deze acetaat montuur heeft een duidelijke vintage
inspiratie die ook kan gezien worden in de licht afgeronde neusbrug. Het “T” logo komt voor op de
voorkant van de montuur.
FT5493 (284€) - Een moderne herinterpretatie van de vintage vorm : een lichte ‘cat-eye’ stijl in dik
acetaat met dikke slapen en het “T” logo op de voorkant van de montuur.
FT5494 (276€) - Deze ronde acetaat heeft een hoge, metalen brug en het iconische “T” logo op de
voorkant van de montuur.
FT5502 (252€) - Deze ovaalvormige voorkant komt voor in dun metaal, met acetaat slaapuiteinden
en metalen clip-on.
FT5503 (252€) - Deze dunne metalen ronde montuur heeft acetaat slaapuiteinden.
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