SWAROVSKI EYEWEAR COLLECTIE
De correctiemonturen en zonnebrillen van de nieuwe ‘eyewear’ collectie van Swarovski hebben
elegante, lichtgevende details en vallen op door hun hedendaags design. Elk model wordt gemaakt
volgens de meest vernieuwende productietechnieken terwijl de allerhoogste kwaliteitsniveaus
worden gehandhaafd. Deze fascinerende ‘eyewear’ collectie vormt een eerbetoon aan Swarovski
juwelen en haar prachtige savoir-faire die wordt gekenmerkt door een uitgepuurde en verfijnde
vormtaal die opnieuw wordt uitgevoerd in een moderne stijl. De zonnebrillen hebben zeer verfijnde
details die de armen versieren: ‟Fancy Raindrop”, een prachtige combinatie van kristallen druppels die
samen een geometrisch motief vormen; een buitengewone kleur van kristal met een dégradé effect;
‟Stardust”, een lichte, buisachtige insert versierd met kristal, een duidelijke knipoog naar de armband,
het uithangbord van de Swarovski collectie ; details van juwelen zoals de ‟Crystal Charm” en iconische
motieven zoals de geslepen vorm, kenmerkend voor kristal, die zowel wordt opgeroepen in de coupe
van de glazen als in de monturen. Uit elk model van de correctiemontuur merk je de oorsprong van
het Swarovski universum door in de brillen de meest iconische concepten te introduceren van het
merk: een combinatie van kristallen in verschillende vormen en kleuren, met verbluffende versiering
die geïnspireerd is op de meest klassieke accessoires van de juwelen en de ‟Twisted Lines”, een
dynamisch spel van verweven lijnen.
De vormen variëren van afgerond tot brede ‘cat eye’, via de meest vierkante, terwijl de klassieke tinten
samengaan met trendy kleuren zoals ivoor, paars en roze.

ZONNEBRIL COLLECTIE
De zonnebrillen (SK0125) (175 €) met een vierkante voorkant in acetaat vallen op door de dégradé
tinten van originele inserts in kristal.
01E : Voorkant en uiteinden van de armen in zwart met kristallen, inserts in metaal, fumé glazen.
52E : Voorkant en uiteinden van de armen in donker havana met kristallen in bruine tinten die
geleidelijk evolueren naar goud op de armen, inserts in metaal. Bruine glazen.
90V : Voorkant en uiteinden van de armen in blauw met kristallen in blauwe tinten die geleidelijk
aan uitlopen in metaal. Lichtblauwe glazen.
81Z : Voorkant en uiteinden van de armen in paarsrood met kristallen in lila tinten die geleidelijk
aan uitlopen in paars, inserts in metaal. Flashy paarse glazen.
De brede ‘cat eye’ vorm (SK0127) (190 €) in acetaat met dikke profielen verleidt door haar sterke
persoonlijkheid. Haar vorm wordt versterkt door armen in acetaat die versierd zijn met druppels van
Swarovski kristallen die de look verlevendigen.
01B : Een blinkend zwarte voorkant, matte zwarte armen versierd met donkere kristallen. Fumé
dégradé glazen.
52F : Voorkant in blinkend, donker havana, armen in zwart versierd met ingelegde kristallen.
Dégradé bruine glazen.
90W : Doorschijnende blauwe denim voorkant, matte blauwe armen ingelegd met lichtblauwe
kristallen. Dégradé blauwe glazen.

81Z : Doorschijnende, paarse voorkant, matte paarse armen ingelegd met tanzaniet kristallen.
Dégradé paarse glazen.
De rijke montuur in acetaat (SK0128) (190 €) wordt gekenmerkt door een voorkant met een soort van
scherm vorm. De dikke profielen worden ook hernomen op de armen die zijn ingelegd met kristal
druppels, verenigd in een geometrisch motief.
01B : Voorkant in blinkend zwart, zwarte matte armen ingelegd met donkere kristallen. Dégradé
fumé glazen.
52F : Voorkant in blinkend donker havana, matte zwarte armen ingelegd met kristallen. Dégradé
bruine glazen.
90W : Voorkant in doorschijnende blauwe denim, armen in mat blauw versierd met lichtblauwe
kristallen. Dégradé blauwe glazen.
81Z : Voorkant in doorschijnend paars, matte paarse armen die zijn versierd met tanzaniet kristallen.
Dégradé paarse glazen.
Trendy en modieuze charme voor de bril (SK0130) (220 €) met ronde vorm. De montuur, die lineair
is, wordt versierd met een soort juweelstuk rond de armen.
01B : Voorkant en armen in blinkend zwart met insert in palladium. Lenzen die geleidelijk aan
dégradé worden.
52F : Voorkant en armen in donker havana met insert in metalen goud en bruin juweelstuk. Bruine
dégradé glazen.
25G : Voorkant en blinkende ivoren armen met insert in metaal en verguld juweelstuk. Dégradé
bruine glazen met flash in goud.
Het model (SK0132) (160 €) dat gemakkelijk te dragen is met haar afgeronde vorm wordt verfraaid
met buisachtige tubes die glinsteren en bekleed zijn met « crystal dust ».
01B : Voorkant en uiteinden van de slapen in blinkend zwart acetaat, armen met donker kristalstof
en inserts in metaal. Dégradé fumé glazen.
52F : Voorkant en uiteinden van de slapen in havana acetaat, armen met bruin en verguld kristalstof
en inserts in metaal en goud. Dégradé bruine glazen.
25B : Voorkant en uiteinden van de slapen in blinkend ivoor acetaat, armen met verguld kristal en
inserts in licht metaalgoud. Dégradé fumé glazen.
98B : Voorkant en uiteinden van de slapen in acetaat in petroleumgroen, armen met kristal aurore
boreale bekleding en inserts in metaal palladium. Groene dégradé fumé glazen.
De zonnebril (SK0133) (200 €) met ronde vorm valt op door haar structuur in metaal met dubbele brug
en door het uniek geslepen glas, een iconisch concept van Swarovski. De armen met volumes zorgen
voor een prachtige versiering.
08B : Voorkant in metaal, uiteinden van de slapen in blinkend zwart en donkere kristallen op de
armen. Dégradé fumé glazen.
28F : Voorkant in metaal roze goud, uiteinden in donker havana acetaat en bruine kristallen op de
armen. Bruine, dégradé glazen.
16W : Voorkant in metaal palladium, uiteinden van de slapen in havana blauw acetaat en lichtblauwe
kristallen op de armen. Dégradé turquoise glazen.

OPTISCHE COLLECTIE
De correctiemontuur Gianna (SK5183) (195 €), in ‘cat eye’ vorm, heeft een dubbele laag in acetaat in
blinkende en contrasterende kleuren en wordt verlevendigd door het slimme gebruik van microkristallen.
003 : Voorkant en zwarte armen/ doorschijnend met een insert in blinkend metaal palladium.

056 :
074 :
068 :

Voorkant en armen in donker/ transparant havana met insert in roze goudmetaal.
Voorkant en armen in roze met insert in palladium metaal.
Voorkant en armen in koraal/ transparant met insert in metaal palladium.

Combinatie van acetaat en metaal voor het ingevoegde detail op de armen van de montuur met een
delicaat ‘cat eye’ profiel voor de Ghita (SK5184) (185 €).
001 : Voorkant en armen in blinkend zwart, insert in roze metaal goud.
052 : Voorkant en armen in donker havana, insert in roze goud metaal.
048 : Voorkant en armen in bruin, insert in metaal palladium.
069 : Voorkant en armen in bordeaux, insert in metaal palladium.
Het rechthoekige profiel van de montuur Goldie (SK5187) (195 €) wordt gekenmerkt door de lichtheid
van de metalen structuur van haar voorkant en een ‘pavé’ van kristallen op de armen.
015 : Voorkant in ruthenium, armen in blinkend ruthenium en uiteinden van de slapen in blinkend
zwart acetaat.
029 : Roze voorkant, armen van blinkend roze goud en uiteinden van de slapen in zwart blinkend
acetaat.
037 : Bronzen voorkant, blinkende bronzen armen en uiteinden van de slapen in blinkend roze.
017 : Blinkende palladium voorkant, armen in roze goud en uiteinden van de armen in blinkend
donker havana acetaat.
De nieuwe montuur Gote (SK5188) (210 €) met licht rechthoekige lijnen wordt gekenmerkt door een
motief in metaal dat van de armen vertrekt en zich vastmaakt aan de voorkant in acetaat en zo
lichtheid geeft aan heel de montuur. De versiering wordt verrijkt door kristallen die de overeenkomst
met het Swarovski universum benadrukken.
001 : Voorkant en uiteinden van de slapen in blinkend zwart, armen in roze goud.
052 : Voorkant en uiteinden van de slapen in donker havana, armen in roze goud.
090: Blauwe voorkant en uiteinden van de slapen, armen in palladium.
069: Voorkant en uiteinden van de slapen in bordeaux, armen in palladium.
Gladys (SK5190) (185 €) verleidt door haar romantische charme en elegante stijl. De rechthoekige
vorm in acetaat wordt gecombineerd met het metaal van de armen dat voorzien is van een
bloemenmotief dat bestaat uit sprankelende kristallen.
001 : Zwarte voorkant en uiteinden van de slapen, armen in roze goud.
052 : Voorkant en uiteinden van de slapen in donker havana, armen in roze goud.
072 : Voorkant en uiteinden van de slapen in roze, armen in palladium.
096 : Voorkant en uiteinden van de slapen in groen, armen in palladium.
Een zeer vrouwelijke look voor de correctiemontuur die de ‘cat eye’ vorm van Giselle (SK5192) (195 €)
benadrukt door een spel van blinkende en matte facetten, een duidelijke knipoog naar de vorm van
het kristal. Een klein decoratief motief met kristallen op de armen vervolledigt dit elegante model.
001 : Combinatie van blinkend en mat goud voor de voorkant en de armen met insert in metaal roze
goud.
052 : Voorkant en armen in donker havana met insert in metaal of roze goud.
069 : Combinatie van blinkende en matte rode magenta voor zowel de voorkant als de armen met
inserts in metaal palladium.
098 : Combinatie van blinkend en mat groen voor de voorkant en de armen met insert in metalen
palladium.

Swarovski
Swarovski heeft een diverse portfolio van producten van een niet te evenaren kwaliteit, vakmanschap
en creativiteit die verder gaat dan het maken van kristal. Swarovski, dat werd opgericht in 1895 in
Oostenrijk, ontwerpt, vervaardigt en brengt hoogstaande kristallen op de markt, kostbare edelstenen
en vervaardigde stenen, en afgewerkte producten zoals juwelen, uurwerken, accessoires en verlichting.
Swarovski Crystal Business, dat tegenwoordig haar 121e verrjaardag viert en geleid wordt door de leden
van de leden van de vijfde generatie van de familie Swarovski, heeft een wereldwijde aanwezigheid
met meer dan 2680 boetieks in haast 170 landen, meer dan 26,000 werknemers en een omzet van
ongeveer 2,6 miljard euro in 2015. Samen met haar zusterbedrijf Swarovski Optik (optische apparaten)
en Tyrolit (abrasives) vormt Swarovski Crystal Business de Swarovski Group. In 2015 behaalde de groep
een omzet van ongeveer 3,37 miljard euro en stelt meer dan 30,000 mensen te werk. De Swarovski
Foundation, die werd opgericht in 2012 om een eerbetoon te brengen aan de filantropische geest van
de stichter Daniel Swarovski, heeft als missie het ondertseunen van creativiteit en cultuur, de promotie
van de kwaliteit van het leven en de bescherming van natuurlijke grondstoffen.
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