LENTE/ZOMER 2017 COLLECTIE

Roberto Cavalli stelt haar Lente/ Zomer 2017 eyewear collectie voor: een nieuw design concept wordt het
iconische element van een hedendaagse stijl die past bij de nieuwe trends. Glamour, luxe en verleiding
zijn de kenmerken die het best de wereld van Roberto Cavalli samenvatten. De collectie verheerlijkt de
waarden van het huis en grijpt de gelegenheid om zich te richten op de 21e eeuw aan de hand van een
sensuele en hedendaagse stijl.
De structuur en de kleinste details werden speciaal bestudeerd en uitgevoerd om een uitstekend product
te garanderen, met afwerkingen die niet moeten onderdoen voor die van een juweel. De vernieuwende
kleurcombinaties zorgen voor het juiste evenwicht tussen klassieke tinten en meer glamoureuze en
modieuze voorstellen.
ZONNEBRIL COLLECTIE:

RC1024 (265 €)
De ronde montuur wordt extra benadrukt door de details in Swarovski kristal.
34U Gouden roze voorkant, armen belegd met Swarovski kristallen en champagne dégradé glazen met
spiegeleffect
28G Gouden voorkant, armen belegd met Swarovski kristallen en kastanjebruine, dégradé glazen
01C Zwarte voorkant, armen belegd met Swarovski kristallen en fumé, dégradé glazen
RC1028 (265 €)
Een heldere en vierkante vorm met een minimalistisch profiel, verfraaid met kostbare materialen zoals
leer en het iconische motief van het slangenhoofd.
34G Profielen in metaal in brons kleur, omzoomd in leer met hagedisprint en kastanjebruine dégradé
glazen met spiegeleffect
32C Profielen in metaal in goudkleur, omzoomd in zwart leer met hagedisprint en dégradé glazen met
goudeffect
16B Profielen in metaal palladium kleur, omzoomd in grijs leer met hagedisprint en grijze dégradé glazen
RC1030 (265 €)
Twee vormen komen samen om een uniek model te vormen dat deze ronde montuur laat uitmonden in
een ‘cat eye’ geïnspireerde vorm, dankzij de fijne en elegante details van de metalen profielen
34X Voorkant in roze goud, transparante uiteinden van de slapen in blauw en dégraderende glazen van
blauw naar roze
28C Voorkant in goud, transparante uiteinden van de slapen in licht roze en glazen in champagnekleur
met spiegeleffect
16X Palladium voorkant, transparante uiteinden van de slapen in blauw en grijs en blauwe dégradés
glazen
28G Voorkant in goud, uiteinden van de slapen in zwart en kastanjebruine dégradé glazen
RC1032 (265 €)
Twee vormen komen samen om een uniek model te vormen dat deze ronde montuur laat uitmonden in
een ‘cat eye’ geïnspireerde vorm, dankzij de fijne en elegante details van de metalen profielen en de
details in het bovenste deel van de acetaat voorkant

52G Voorkant in bronzen metaalkleur met detail in acetaat en uiteinden van de slapen in donker havana,
kastanjebruin dégradé glas
01B Voorkant in goud metaal met acetaat detail en zwarte uiteinden van de slapen, grijs dégradé glas
05B Voorkant in goud metaal met dégradé acetaat detail van zwart naar een luipaard motief, grijs
dégradé glas
21C Voorkant in goud metaal met acetaat detail en witte uiteinden van de slapen, dégradé glas van grijs
naar gouden spiegeleffect
69G Voorkant in metaal goud met detail in acetaat en uiteinden van de slapen in bordeaux, dégradé glas
van kastanjebruin naar bordeaux
RC1033 (265 €)
Volumineuze en ronde montuur, met een moderne versie van de iconische slangenkop die uitsteekt
boven de bovenste hoek van de voorkant en zorgt voor een verrassend effect.
34U Voorkant in roze metaal brons met uiteinden van de slapen in doorschijnend roze en champagne
glazen met spiegeleffect
28G Voorkant in metaal goud met uiteinden van de slapen in doorschijnend kastanjebruin en
kastanjebruine dégradé glazen.
16X Voorkant in metaal palladium met uiteinden van de slapen in lichtblauw en dégradé glazen die gaan
van blauw naar roze
RC1035 (265 €)
Een buitengewone combinatie van verschillende materialen zorgt voor een uniek detail op de slapen dat
verwijst naar het niet te missen iconische element van het modehuis: de slang.
01W Voorkant in zwart acetaat met aan de uiteinden lichtblauwe afwerkingen, lichtblauwe uiteinden van
de slapen en graderende blauwe lenzen
01G Voorkant in zwart acetaat met aan de uiteinden doorschijnende afwerkingen, uiteinden van de
slapen in doorschijnend roze en kastanjebruine dégradé glazen
01B Voorkant in zwart acetaat met doorschijnende afwerkingen, uiteinden van de slapen in zwart en
fumé dégradé glazen
001 Voorkant in zwart acetaat met aan de uiteinden lichtblauwe afwerkingen, uiteinden van de slapen in
blauw en dégradé glazen van fumé naar blauw.
RC1039 (265 €)
Een kronkelend ‘cat eye’ model dat, in combinatie met uitgesproken details, zorgt voor een verfijnde stijl.
De combinatie van metaal en plastiek zorgt voor een prachtig 3D effect.
01B Voorkant in glossy zwart plastiek met metalen profielen, logo op de armen en dégradé fumé glazen
50F Voorkant in donkerbruin plastiek met goudroze profielen, logo op de armen en kastanjebruin dégradé
glazen
25G Voorkant in dégradé ivoor plastiek, logo op de armen en kastanjebruine dégradé glazen
71G Voorkant in bordeaux plastiek dat overgaat naar roze met bronzen details, logo op de slapen en
graderende lenzen van bruin naar bordeaux
RC1040 (265 €)
Montuur met voorkant in acetaat, vlindervorm en elegante slapen met duidelijke dierenprint.
01B Voorkant in blinkend zwart acetaat, armen met motief in slangenleer op zwarte basis en dégradé,
fumé glazen
52F Voorkant in havana acetaat, armen met leer slangenleer motief op havana achtergrond en
kastanjebruine, dégradé lenzen
05B Voorkant in acetaat van zwart over luipaard print, luipaard patroon slapen en smoke grijze
graderende lenzen
92X Voorkant in acetaat van zwart naar luipaard print, slapen met een luipaard patroon en blauwe,
graderende lenzen
50G Voorkant in dégradé acetaat van bruin naar luipaard print, slapen met luipaard patroon en bruine
graderende lezen

RC1042 (265 €)
Pilootmontuur met veel details: montuur en dubbele brug in leer, metalen pin en eenvoudige metalen
slapen.
28G Voorkant in zwart slangenleer, armen en details in goud en kastanjebruin dégradé glas
16P Voorkant in groen slangenleer, metalen armen en details en dégradé groen glas
28G Voorkant in licht roze slangenleer, gouden slapen en details en lichtgrijs graderende lenzen
RC1043 (265 €)
Verleidelijke rechthoekige vorm, leren montuur en dubbele brug met frontale overbrugging.
28G Voorkant in zwart slangenleer, zwarte armen in acetaat met details in goud en bruine dégradé lenzen
16P Voorkant in groen slangenleer, groene armen in acetaat met motief in slangenleer met metalen
details en groen dégradé glas
28B Voorkant in bordeaux slangenleer, armen in acetaat met motief in bordeaux slangenleer met details
in goud en grijs dégradé glas
RC1046 (265 €)
Pilootmontuur met details in luxueus leer, kostbare stenen en bewerkt metaal.
De dubbele brug wordt een architecturaal detail dat de schoonheid van dit model benadrukt.
32W Voorkant in slangenleer met details in goud, armen in onyx en blauwe, graderende lenzen
32Z Voorkant in donkerbruine slangenleer met gouden details, slapen met tijgeroog en donkere, paars
graderende lenzen
OPTISCHE COLLECTIE:
RC5021 (330 €)
De metalen slapen van dit acetaat ‘cat eye’ model maken het iconisch met elegante details van een
slangenkop.
001 Voorkant in zwart acetaat, metalen armen met slangenkop
052 Voorkant in havana acetaat met bovenaan dégradé van roze, gouden armen met een slangenkop die
wat uitsteekt
050 Voorkant in acetaat bruin dat in dégradé overgaat naar paars, bronzen armen met slangenkop die
lichtjes uitsteekt.
092 Voorkant in blauw doorschijnend acetaat in een dégradé naar lila, metalen armen met slangenkop die
lichtjes uitsteekt.
RC5023 (330 €)
Dit model is exuberant zonder te overdrijven met haar licht afgeronde montuur. De armen hebben een
gepersonaliseerd acetaat dat er de kwaliteit van benadrukt en het model uniek in haar genre maakt.
001 Voorkant in een combinatie van zwart acetaat omzoomd door metalen palladium, zwarte armen met
een logo en details in metaal.
056 Voorkant in havana acetaat en dubbele boord en de binnenkant van de montuur in hoorn, havana
armen met logo en details in goud
055 Voorkant in acetaat met schildpad effect, armen met schildpad effect en logo en details in goud.
071 Voorkant in bordeaux acetaat, bordeaux armen met de binnenkant in gestreepte hoorn en details
met het logo in goud
060 Voorkant in acetaat effect in heldere hoorn, armen met details en logo in goud
RC5029 (375 €)
Een klassieke en vierkante vorm die uniek is door de kostbare decoratie op de armen met het logo en de
Swarovski kristallen.
001 Voorkant en slapen in zwart acetaat, details op de slapen in roze goud metaal en kristallen
050 Voorkant en slapen in bruin acetaat, details op de slapen in roze goud metaal en kristallen
005 Voorkant en slapen in zwart acetaat in een dégradé naar grijs, detail op de slapen met kristallen

068 Voorkant en slapen in rood acetaat dat overgaat in fuchsia, detail op de armen in goud metaal met
kristallen.
RC5034 (270 €)
Vierkante montuur, met details in metaal met diamant effect, op de uiteinden van de voorkant om de
vrouwelijke vorm te benadrukken.
001 Voorkant in zwart acetaat met details in metaal blinkend roze goud, de binnenkant van de armen in
roze glittergoud
050 Voorkant in bruin havana acetaat met gepolijste bronzen metalen details, de binnenkant van de
slapen in brons glitter
092 Voorkant met acetaat basis in licht blauw met zwart slangenhuid patroon en metalen details
055 Voorkant in acetaat met iconische luipaard motief en details in metaal roze goud
083 Voorkant met een lichte roze acetaat basis met zwart slangenleer patroon en details in metaal roze
goud.
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