Tod’s Autumn/Winter 2017-2018 Eyewear Collectie omvat opvallende stijlen en
vernieuwend design dat de essentie van het merk belichaamt: Italiaans
vakmanschap en hedendaagse inspiratie in combinatie met comfortabel, elegant
en tijdloos design. Deze collectie biedt een nieuwe interpretatie van de iconische
details van het merk, zoals het “Scooby Doo” design, een trendsetter in heel de
wereld en het embleem van het merk; alomtegenwoordig met de hand gestikt
Italiaans leer, een keursmerk voor uitmuntendheid en stijl dat terugkeert in
talloze modellen als de ziel van de collectie; en de Dubbele T, het nieuwe logo
dat symbool staat voor moderniteit en hedendaagse stijl.
De slaapuiteinden zijn evenmin over het hoofd gezien: het typische
vakmanschap van het merk wordt gereflecteerd in de dubbele naad. Een
exclusief kleuraanbod staat voor verfijning met gedurfde combinaties, klassiek
zwart en bruin/ Havana tinten en trendy kleuren die de laatste modes
reflecteren.
ZONNEBRILLEN
TO0200 – 365 €
Een gemakkelijk te dragen, rechthoekige vorm met slapen met een driehoekig
motief en metalen inserts die zorgen voor contrast met uitmuntende leren
details, die individueel genaaid zijn en toegepast met de hand.

TO0203 – 365 €
Een klassieke pilootmontuur met dubbele metalen brug en de iconische “Scooby
Doo” leren details, die eveneens textuur geven aan de slapen.
TO0205 – 365 €
De acetaat voorkant wordt gecombineerd met dunne, lichte titanium slapen. Een
brug in de vorm van een sleutelgat zorgt voor een vintage look. De
gestroomlijnde slapen dragen het iconische “Scooby Doo” leren motief in
combinatie met de erfenis van Italiaans vakmanschap en de tradities van
uitmuntendheid waarvoor het merk bekend is.
TO0208 – 307 €
Dit vintage ontwerp heeft een brede, ronde vorm. De originele, metalen insert
op de slapen zorgt voor een upgrade in de vorm van de essentiële metalen
dubbele T als hedendaags logo. Dubbel stikwerk aan de tippen aan het uiteinde
zorgen voor een bijkomende, unieke toets die de hedendaagse waarden van het
merk reflecteren.
TO0209 – 365 €
De iconische pilootvorm in acetaat met een dikke voorkant is een categorie op
zich, met unieke details die met de hand zijn gemaakt en zorgen voor een
luxueuze toets.
TO0210 – 315 €
Deze unisex, ronde vorm heeft een sleutelgat brug en superlichte slapen. Een
verfijnd kleurenpalet vult de vintage en moderne look aan, een exclusief karakter
van deze stijl.
CORRECTIEMONTUREN
TO5169 – 310 €
Deze fijne montuur combineert acetaat en metaal in een vintage design. Twee

verschillende metalen clip-ons worden apart verkocht.
TO5170 – 390 €
Deze acetaat montuur heeft een panto vorm met dunne, titanium slapen en het
iconische leren “Scooby Doo” detail. Het Tod’s logo is met laser geprint op het
bovenste deel van de acetaat brug, terwijl de uiteinden van de acetaat brug een
persoonlijke toets krijgen met een dubbel titanium borduursel dat met de hand
is toegepast.
TO5171 – 370 €
Een vierkante vlindervorm en een hedendaags kleurenpalet dat wordt vertaald
naar een gelaagde acetaat montuur. De buisvormige slapen hebben een lederen
detail in “Scooby Doo”.
TO5173 – 310 €
Een klassieke, verfijnde, ronde vorm, met een acetaat voorkant en slapen met
het nieuwe, dubbele T metalen logo.
TO5174 – 370 €
Een vierkante, gemakkelijk te dragen vorm die perfect past bij de
indrukwekkende slapen met hun unieke leren details die met de hand zijn
genaaid en aangebracht.
TO5178 – 345 €
Een mannelijke, trendy montuur die is geïnspireerd door een retro look met
moderne details, een acetaat voorkant en titanium slapen. Een kleine badge aan
het bovenste uiteinde van de voorkant zorgt voor een relaxte, maar tegelijk
verfijnde toets.
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