LENTE/ ZOMER 2019 COLLECTIE

De nieuwe Lente/ Zomer 2019 collectie van Tom Ford Eyewear wordt gekenmerkt door
de perfecte combinatie tussen vormen uit de jaren 50, grote volumes uit de jaren 70 en
harmonieuze en vernieuwende combinaties van acetaat en metaal. Het minimalisme en
de aandacht voor details gaan samen met het iconische « T » logo en het
oneindigheidsteken dat het merk altijd al heeft gekenmerkt. Modellen die uniek zijn
geworden, komen voor in een nieuw kleurenpalet volgens de laatste trends.
Deze collectie stelt eveneens drie nieuwe modellen voor de Private Collection voor,
gekenmerkt door het gebruik van luxueuze materialen zoals hoorn, leer, goud laagjes en
fotochromische lenzen. De collectie omvat eveneens twee dames modellen uit 18 karaat
goud.
ZONNEBRIL COLLECTIE
FT0657 (370 €)
Een lichte ‘cat eye’ vorm die wordt gekenmerkt door de perfecte combinatie van acetaat,
metaal en glas, met het « T » logo dat voor de eerste keer rechtstreeks op het glas is
aangebracht.
FT0659 (260 €)
Een vierkante vorm in acetaat, gekenmerkt door een platte voorkant, fijne armen en het
« T » logo op de voorkant.
FT0664 (290 €)
Een vlindervorm met vintage inspiratie, gekenmerkt door de voorkant en armen in dikke
acetaat, versierd met iconische « T » logo op de voorkant.
FT0671 (400 €)
Een rechtstreekse verwijzing naar het oneindigheidsteken. Met een scherm dat wordt
benadrukt door het profiel in echt leer en armen in metaal met uiteinden die bedekt zijn
met leer.
FT0237 (266 €)
Het vierkante iconische James Bond model in acetaat met het « T » logo op de
voorkant. Bestaat in nieuwe kleuren.
FT0008 (249 €)
Nieuwe kleuren, speciaal voor het supervrouwelijke, iconische model met buisachtige
vormen in acetaat.

FT0708 (350 €)
Een model in de ‘navigator’ stijl in metaal met een rock and roll sfeer, geïnspireerd op de
jaren 60. Kostbaarder gemaakt door de details op de armen.
FT0709 (300 €)
Masker met voorkant en profiel in acetaat en glazen met flash effect, « T » logo op de
armen.
FT0710 (320 €)
Unisex masker in acetaat met gigantische volumes met details in glas en op de armen.
FT0711 (260 €)
Een vierkante en elegante vorm in acetaat met het « T » logo op de voorkant en dikke
armen.
OPTISCHE COLLECTIE
FT5633-B (285 €)
Ronde vorm in fijn metaal, versierd met een hoge brug in metaal en uiteinden in acetaat.
FT5634-B (275 €)
Een vierkante en elegante vorm, die ook bestaat als zonnebril in acetaat met het « T »
logo op de voorkant en volumineuze armen.
FT5558-B (275 €)
Model in acetaat met volumineuze armen en het iconische « T » logo op de voorkant.
FT5531 (295 €)
Een nieuw buitengewoon model in fijn metaal, elegant en verfijnd. Het combineert twee
hoofdkenmerken van de Tom Ford Eyewear collecties: het onheidigheidsteken op de
voorkant en het « T » logo in metaal.
FT5547-B (350 €)
Een zeer vrouwelijke ‘cat eye’ gekenmerkt door de speciale combinatie van metaal en
acetaat. Met het bovenste deel in acetaat en armen in fijn metaal.
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