TOD’S HERFST /WINTER 2018/2019
EYEWEAR COLLECTIE

De nieuwe collectie Tod’s Eyewear zonnebrillen en correctiemonturen voor de Herfst/Winter 20182019 illustreert de vier belangrijkste concepten van het merk Tod’s. Ten eerste is er het draadelement,
een kenmerkend detail van het merk dat een eerbetoon brengt aan het buitengewone leer dat met de
hand is gemaakt door Italiaanse vaklui.
Vervolgens is er het vlechtwerk, een van de meest iconische details van het merk dat wereldberoemd
is. Het belichaamt de kunst om met lederen vlechten een speciaal en aantrekkelijk optisch effect te
creëren en elk product modern en licht te maken. En dan is er de vintage inspiratie, met een selectie
speciale materialen die symbool staan voor Tod’s luxe, geïnspireerd door de schoonheid van het
verleden, met unieke producten en een tijdloos, maar modern en stijlvol ontwerp.
En ten slotte is er de dubbele T, een metalen accesoire dat perfect de identiteit van het luxemerk
vertegenwoordigt en de brillen zowel persoonlijk maakt als geschikt voor iedereen.
Zonnebrillen
TO0212 (336€)
Een ronde vorm met oversized proporties, brede slapen en met de hand gemaakte leren
toevoegingen.
TO0213 (336€)
Een sterk vierkant en geometrisch profiel, met brede slapen en met de hand gemaakte leren
toevoegingen.
TO0227 (368€)
Een vierkante vorm in dun metaal, dubbele brug met het logo gegraveerd op het bovenste deel en
iconische leren ‘Cat’s Cradle‘ details op de slapen.

TO0228 (368€)
Moderne ronde vorm in dun metaal, dubbele brug met gegraveerd logo op het bovenste deel en
iconische leren ‘Cat’s Cradle‘ details op de slapen.

TO0231 (284€/326€)
Een ronde vorm met vintage inspiratie en een sleutelbrug met metalen versiering. De uiteinden van
de slapen in dun metaal, met een persoonlijke toets door stikwerk.
TO0222 (336€)
Een vierkante vorm in acetaat, met iconische schuine draad motieven in met de hand gestikt leer.
TO0223 (336€)
Een ronde vorm in acetaat, met iconisch schuin borduurwerk in met de hand gestikt leer.
Optische montuur
TO5186 (284€)
Moderne vierkante vorm in dun metaal, met iconische leren ‘Cat’s Cradle‘ detail op de slapen.
TO5190 (225€)
Afgeronde acetaat vorm met dubbele T logo in metaal.
TO5191 (242€)
Brede vierkante vorm in acetaat, vernieuwend dankzij de flat cuts op de oppervlakte. Het speciale
kenmerk op de slapen is de harmonieuze combinatie van acetaat die spits toeloopt in metaal. De
uiteindes, met hand gestikte elementen, maken er een uniek stuk van.
TO5192 (267€)
Lichte afgeronde cat eye vorm met een acetaat montuur en dunne metalen slapen met speciaal
stikwerk.
TO5193 (267€)
Cat eye montuur in acetaat met dun leer stikwerk in het onderste deel van de montuur.
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