TOD’S LENTE/ZOMER 2018 EYEWEAR COLLECTIE
De Tod’s Lente/Zomer 2018 eyewear collectie omvat een brede waaier van innovatief ontworpen modellen die de
identiteit van het merk reflecteren door Italiaans vakmanschap in combinatie met moderne inspiratie. Het resultaat is
tijdloos en elegant. Een rode draad door de collectie is het leren stikwerk dat met de hand in de slapen is aangebracht,
geïnspireerd door het verlangen accessoires te maken die artisanaal leren vakmanschap oproepen, werk dat typisch
Italiaans is en wordt toegeschreven aan Tod’s. Andere elementen die voorkomen zijn de “Scooby Doo,” het iconische,
geweven detail dat terugkomt op veel Tod’s accessoires voor mannen en vrouwen, alsook de dubbele T, een
vernieuwend Tod’s kenmerk dat de moderne en hedendaagse stijl belichaamt van het merk. Samen met de nieuwe
collectie: een luxe capsulecollectie die ook is gelanceerd en de essentie van het merk uitdrukt door de exclusiviteit en
kwaliteit van het gebruikte materiaal, belichaamd in twee modellen die zijn vervaardigd met kostbare materialen zoals
titanium, leer en Barberini lenzen, vervolledigd met dedicated packaging.
ZONNEBRIL COLLECTIE
TO0212 (336€) - De ronde stijl van deze zonnebril heeft gedurfde verhoudingen en wijde slapen met handgestikte leren
elementen langs de zijkanten.
TO0213 (336€) - Deze sterke, geometrische vierkante vorm heeft brede slapen en wordt gekenmerkt door met de hand
gestikt leer aan beide kanten.
TO0214 (284€) - Deze ‘cat-eye’ vorm met platte lenzen contrasteert met de welvingen van de voorkant van de montuur
en de metalen dubbele “T” op de slapen.
TO0216 (389€) - Dit titanium unisex model heeft een ronde vintage vorm, verfraaid met een vernieuwend leren insert
op de voorkant.
CAPSULECOLLECTIE
TO0218 (368€ ® 410€) - De licht vierkante vorm van deze montuur wordt gekenmerkt door de Scooby Doo details op
de titanium slapen.
TO0220 (315€) - Deze vintage pilootmontuur heeft spoilers aan de zijkant en metalen elementen die langs de voorkant
lopen.
TO0221 (441€) - De uniek ontworpen vorm van dit model is gemaakt met hoogstaand kwaliteitsmateriaal zoals titanium
en Barberini minerale lenzen; plooibaar met titanium slaapuiteinden en dedicated packaging.
OPTISCHE COLLECTIE
TO5180 (368€) - Deze gemakkelijk te dragen ronde vorm is perfect combineerbaar met high-impact slapen met
handgestikte leren details.
TO5182 (345€) - De licht vierkante vorm van deze acetaat montuur heeft een brug en slapen in titanium, naast het logo
dat in de slapen gegraveerd is.
TO5183 (368€) - Deze gemakkelijk te dragen vierkante vorm gaat perfect samen met high-impact titanium slapen die
zijn verfraaid met het iconische leren Scooby Doo.
TO5184 (368€) - Deze klassieke en elegante ronde vorm gaat perfect samen met buisvormige slapen, vefraaid met het
iconische leren Scooby Doo motief.
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