TOM FORD EYEWEAR
LENTE ZOMER COLLECTIE 2017
Voor de Lente/ Zomer Collectie 2017 stelt TOM FORD veertien zonnebrillen voor en zeven
correctiemonturen voor mannen en vrouwen die worden gekenmerkt door de uitgepuurde lijnen en
vormen met vintage inspiratie die opnieuw worden geïnterpreteerd op vernieuwende en verrassende
wijze, naast een nieuwe format van het iconische « T » logo. Behalve monturen in verfijnd acetaat, zijn
er ook modellen in metaal van hoge kwaliteit, zoals het Japanse titaan, dat zeer zeldzaam en gegeerd
is. Andere speciale kenmerken zijn de platte en découpe glazen en het gekleurde groene glas, exclusief
door Barberini voor TOM FORD vervaardigd.
ZONNEBRILLEN
FT0497 (275 €)
Drie unisex monturen, in fijn metaal, die op elegante en discrete wijzeet « T » logo op de voorkant
dragen, komen voor in een brede waaier van kleurcombinaties die gaan van klassiek tot nonconventioneel, met een reeks opties voor de glazen van gekleurde, gepolarizeerde lenzen over groene
Barberini glazen.
FT0498 (315 €)
Deze vrouwenzonnebril stelt een geniale herinterpretatie voor van de iconische vorm van TOM FORD,
versierd met verfijnde acetaat of leren inserts en met aerodynamische acetaat slapen. Kleuropties
zoals natuurlijk beige leer of bordeaux acetaat, over turquoise tot zandkleur, zorgen voor een originele
manier om deze stijl te dragen.
FT0500 (275 €)
Een opvallend TOM FORD herenmodel met een dubbele laag acetaat op de slapen. Kan gedragen
worden in klassieke donkere bril in zwart en havana, of nieuwe lichtere vormen van blinkend grijs met
blauwe lenzen en glanzend honing met groene Barberini lenzen.

FT0502 (275 €)
Een breed en opvallend TOM FORD silhouet van fijn acetaat in zowel klassieke tinten als glanzend
havana of ultravrouwelijk roze of paars met gekleurde, graderende lenzen.
FT0505 (305 €)
Een model met dunne randen, gemaakt van blinkend roze-goud metaal, met de typische TOM FORD
uitgesneden lenzen en het « T » logo op de voorkant van de bril in plaats van de zijkanten.
FT0508 (335 €)
Een herinterpretatie in de vorm van een metalen montuur van een van de meest populaire TOM FORD
modellen met een hoge brug. Vijf kleuropties, van zilvermetaal en palladium over roze goud en groen,
bieden zowel mannen als vrouwen een ruime keuze.

FT0509 (315 €)
Een verfijnd model dat zorgt voor een perfecte harmonie tussen metaal en acetaat.
FT0511 (285 €)
Een zeer modieuze montuur die een nieuwe interpretatie brengt van de ‘criss-cross’ voorkant, komt
voor in opvallende kleuren zoals licht paars met smoke grijs graderende lenzen.
FT0514 (285 €)
Deze bril met dikke montuur heeft eveneens het « T » logo op de nieuwe plek op de voorkant en
combineert dégradé lenzen met levendige kleuren, zoals turquoise en bordeaux, met een zwarte,
lichtroze of havana montuur.
FT0515 (285 €)
Dit model is verfraaid met metalen details die het een opvallend sportieve en mannelijke toets geven.
FT0517 (305 €)
Zeer vrouwelijke stijl, met metalen versierde brug en slapen, en graderende spiegellenzen als optie.
FT0536 (370 €)
Een ‘oversized’ pilootmontuur, met echt leer op de brug en drie tinten gespiegelde lenzen - roze grijs
en goud, of bruin en geel – voor een effect met een grote impact.
FT0537 (370 €)
Model met een duidelijke vintage inspiratie, uitgevoerd in acetaat, met verfijnde details, en een
klassiek logo op de voorkant en dubbele brug.
FT0492 (305 €)
Mannenmodel in acetaat, met dikke randen die de illusie van 3D geven.
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FT5423 (250 €)
Nieuwe vrouwenmodel met een lichte ‘cat eye’ vorm.
FT5424 (250 €)
Montuur in elegante stijl met dunne randen, gebeeldhouwd in mooi gekleurd acetaat, zoals havana
over perzikkleur of Havana tot lila. De vrouwelijke look wordt aangevuld door het logo in roze metaal
of roze goud in palladium.
FT5429 (275 €)
Een optische montuur voor mannen, licht afgerond, die voorkomt in tinten zoals grijs en rood Havana.
FT5434 (275 €)
Optische montuur voor mannen, de vierkante versie van het model FT5429.
FT5435 (300 €)
Vrouwelijk model met een bijzonder volumineuze en extravagante vorm, met een voorkant in
transparant acetaat in de originele tinten fuchsia en champagne.

FT5419 (380 €)
Mannenmodel in retrostijl, met een bronzen voorkant, roze of grijs titaan in combinatie met armen in
gekleurd acetaat.
FT5401 (250 €)
Afgeronde vorm in klassieke, mannelijke kleuren zoals blinkend zwart en Havana, of in lichtere en meer
verleidelijke tinten zoals doorschijnend acetaat in champagnekleur of grijs.
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