SWAROVSKI EYEWEAR
Brillen – zowel zonnebrillen als correctiemonturen - zijn het ultiem accessoire om het hele jaar door te
dragen. Ze geven een persoonlijke toets aan elke look. Dit jaar brengt de nieuwe collectie Swarovski
brillen een eerbetoon aan kleur. Ze belichaamt de traditionele savoir-faire van het merk en laat alle
stijlen glinsteren aan de hand van een brede waaier aan keuzes. Met deze collectie laat Swarovski
alle vrouwen schijnen en hun persoonlijkheid accentueren door hen een breed gamma aan
gevarieerde en originele stijlen aan te bieden.
COLLECTIE ZONNEBRILLEN
SK0165
Voor een tijdloze en glamoureuze stijl zijn oversized monturen een goede manier om je te laten
opmerken. En dat is wat de SK0165 zeker doet. Haar elegant ontwerp combineert een bewerkte
montuur en slapen die Swarovski’s iconische crystal cut oproepen, terwijl bewegende kristalstenen
een sprankelend accent geven aan de zijkanten, net zoals de Sparkling Dance juweel collectie.
SK0168
Met haar trendy ‘cat eye’ gaat de SK0168 niet onopgemerkt voorbij met haar oogverblindende
Swarovski Crystal Fabric die de hedendaagse montuur van metaal en acetaat benadrukt.
SK0176
Deze montuur biedt een moeiteloos sjiek alternatief met haar nieuwe en exclusieve Rhombus kristal
die zorgt voor extra glans.
SK0169
De SK0169 heeft een zomers kleurenpalet in een meer gedurfde sfeer die mooi contrasteert met de
delicate Crystal Fabric decoratie en spiegellenzen, wat zorgt voor een frisse en gepolijste look.
SK0173
Voor een meer uitgesproken toets en een resoluut trendy stijl combineert de SK0173 16C een ‘cat
eye’ en ‘oversized’ montuur.
SK0174/SK0179
Beide monturen zijn even gedurfd. Terwijl de SK0174 een rijkelijke kristal toepassing heeft op de
slapen, heeft de SK0179 een originele en sterke met Crystal Fabric versierde bovenkant.

SK0180/SK0167
Voor een verfijnde casual look heeft Swarovski ook klassieke monturen zoals de afgeronde SK0180 of
‘cat eye’ SK0167 die moderne metalen monturen hebben met vrouwelijke, zacht getinte lenzen.

OPTISCHE COLLECTIE
SK5268
De SK5268, de vedette van de collectie, heeft een verlengd ‘cat eye’ ontwerp dat is versterkt door
prominente kristal decoraties.
SK5254/SK5258
De SK5254 en SK5258 zijn gemakkelijk te dragen. De eerste heeft slapen die zijn versierd met
bewegende kristallen die lijken op die van de Sparkling Dance collectie, terwijl de tweede wordt benadrukt
door sprankelende Crystaldust slapen die zorgen voor een connectie met de Crystaldust juweel collectie.
SK5273
De SK5273 is tijdloos en flatterend en wordt verfraaid met in het oog vallende Crystal Fabric versiering.
SK5272/SK5275
De modellen SK5272 en SK5275 zetten dan weer in op afgeronde vormen. De bril blijft chic in alle
omstandigheden.
SK5259/SK5260
Naast de modellen in acetaat zijn er ook lichte monturen in metaal. Zoals de SK5259, discreet afgerond,
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Swarovski
Swarovski heeft een diverse portfolio van een niet te evenaren kwaliteit, vakmanschap en creativiteit.
Swarovski, dat werd opgericht in 1895 in Oostenrijk, ontwerpt, vervaardigt en brengt kristallen op de markt
van hoge kwaliteit, echte edelstenen en vervaardigde stenen. Maar ook afgewerkte producten zoals
juwelen, accessoires en verlichting. Swarovski Crystal Business, nu gerund door de vijfde generatie
familieleden, heeft een globaal bereik van meer dan 2800 boetieks in haast 170 landen, meer dan 27,000
werknemers en een omzet van ongeveer 2.6 miljard euro in 2016.
Samen met haar zusterbedrijf Swarovski Optik (optische apparaten) en Tyrolit (abrasives) vormt
Swarovski Crystal Business de Swarovski Group. In 2016 behaalde de groep een omzet van ongeveer
3.37 miljard euro en stelde meer dan 32,000 mensen te werk.
Een verantwoordelijke relatie met de mens en de planeet maakt integraal deel uit van de Swarovski
erfenis: het educatieve programma Swarovski Waterschool richt zich tot 461 000 kinderen van de hele
wereld die dichtbij grote rivieren wonen, terwijl de Swarovski Foundation, die werd opgericht in 2012
creativiteit en cultuur wil ondersteunen, welzijn promoten en natuurlijke grondstoffen bewaren, om zo een
sociale, positieve impact te hebben.
www.swarovskigroup.com
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