SWAROVSKI COLLECTION EYEWEAR

De nieuwe Swarovski Eyewear collectie speelt met klassieke silhouetten en
hedendaagse accenten om elke look een glamour toets te verlenen. De monturen
garanderen iedereen een originele stijl. De grote collectie moderne monturen,
versierd met glinsterende details, geeft vrouwen meer zelfvertrouwen, terwijl ze
zich sprankelend en meer geïnspireerd kunnen voelen. De fraaie modellen
gebruiken rechthoeken met heldere découpes en gracieuze ovalen in de vorm van
een ‘cat eye’, versierd met verfijnde briljante details - een duidelijke verwijzing naar
de bekende juweelcollectie - en verlenen de collectie elegantie. Naast de klassieke
kleuren, en ongewone tinten zoals bordea en cyclamen, vervolledigt
appelblauwzeegroen het aanbod.
ZONNEBRILLEN
SK0136 – 155 €
Dit model in een gemakkelijk te dragen ‘cat eye’ vorm wordt gekenmerkt door een
spel van découpe van kristallen, met blinkende en matte facetten. Een subtiel
decoratief motief met kristallen op de armen vervolledigt deze elegante montuur.
SK0138 – 170 €
Een klassieke stijl in metaal, verfraaid met inserts in kristal op de armen. De
facetten op de armen verwijzen naar de geschiedenis van het merk.
SK0139 – 170 €
Een ronde, verleidelijke vorm en een cool kleurenpalet geeft deze zonnebril een
jonge toets. Een niet te weerstaan model en een echte must have: dankzij haar lila
of lichtblauwe glazen en subtiele details van kristal, verleent deze montuur de
Swarovski vrouw een toets kleur.
SK0140 - 200
Hollywood glamour met een zeer vrouwelijke elegantie. De filmster look wordt
gevat in deze stijl in oversized acetaat, versierd met glinsterende details op de
armen, die de wereld van de haute couture oproept. Vier kristallen zorgen voor een

glinsterend kruismotief met een kleine, centrale opening.
SK0142 – 210 €
Deze grote montuur straalt zelfvertrouwen uit en een toets glamour. Piepkleine
vijsjes bevestigen het glas aan de montuur. De gedurfde profielen van de armen
worden gekenmerkt door vier glinsterende kristallen.
SK0144 – 230 €
Het model SK0144 wordt gekenmerkt door fraaie kleuren in blauw en groen of
paars, met een charmant motief van glas op glas. De armen die zijn gebeitst in licht
ruthenium zijn versierd met glanzende Swarovski kristallen voor een moderne en
ontspannen look.
SK0145 – 230 €
Een vierkante vorm bepaalt deze stijl van opvallend glas op glas in een interessant
kleurenpalet van pasteltinten. Ingelegde kristallen op de armen verfraaien de
structuur in licht metaal.
OPTISCHE COLLECTIE

SK5212 – 177 €
Deze montuur in ultralicht metaal met fijne randen staat synoniem voor elegantie
en verfijning. De glinsterende, cilindrische armen zijn geïnspireerd op de armband
Stardust, een veilingrecord voor Swarovski. ‘Ton sur ton’ dégradés kleuren geven
een trendy toets aan deze vrouwelijke stijl.
SK5213 – 209 €
De brede vierkante vorm in acetaat van het model SK5213 heeft een sterke
persoonlijkheid. Dit silhouet valt op door haar gedurfde armen die zijn versierd met
druppels glinsterende Swarovski kristallen. Het kleurengamma omvat klassieke
nuances in combinatie met trendy kleuren.
SK5214 – 209 €
De licht afgeronde vorm van deze montuur in luxe acetaat straalt stijl en verfijning
uit. De voorkant en de armen zijn duidelijk getekend, versierd met druppels
ingelegde kristal die een geometrisch motief vormen.
SK5215 – 185 €
De vierkante look van dit model in acetaat glinstert met inserts in kristal in dégradés

tonen die de fijne armen versieren voor een nieuwe, glanzende interpretatie met
een tijdloos ontwerp.
SK5217 De unieke stijl van deze montuur in acetaat inject wordt gekenmerkt door een
opvallende panthos vorm die wordt afgerond door een brug in de vorm van een
sleutelgat. Kleine kristallen vormen het iconische metalen accent, wat zorgt voor
een subtiele glinstering.
SK5220
Deze metalen montuur wordt gekenmerkt door gestroomlijnde vormen versierd met
een motief van vier kristallen die samenkomen op de armen. De lichtheid wordt
opgeroepen door de voorkant in ‘cat eye’ met een opvallende ooglijn die fijner wordt
naar het einde van het glas toe.
SK5224 – 185 €
Glinsterend licht verlicht het hedendaagse ontwerp van de SK5224, met een insert
van blinkend kristal stof op de armen.
SK5226 – 183 €
De verleidelijke silhouet in ‘cat eye’ van de voorkant wordt versierd door een
metalen accent met ingelegde kristallen op de armen. Het resultaat is een
verrassend lichte montuur, van een tijdloze elegantie, die beantwoordt aan de
meest veeleisende smaken.
SK5227 – 215 €
Deze correctiemontuur in glinsterend zwart acetaat wordt gekenmerkt door haar
afgeronde vorm en glanzende accenten die worden gevormd door vier kristallen in
een structuur op de armen. Het resultaat is een exclusief kruismotief met een
centrale opening.
SK5228 – 215 €
Met haar verleidelijke stijl roept de brede vierkante vorm van het model SK5228 de
mysterieuze charme op van een diva. Een metalen insert op de armen onderbreekt
de continuïteit van de montuur in dik acetaat, versierd met glinsterende Swarovski
kristallen die zijn aangebracht in een schaakbord motief. Dit decoratieve motief
versiert de hele montuur.

SK0135 – 155 €
De textuur van facetten van de vierkante stijl van het model SK0135 roept het
design op van de iconische Swarovski kristallen. Een subtiel decoratief motief met
kristallen op de armen vervolledigt deze elegante montuur.
SK0137 – 160 €
Deze brede, vierkante montuur in acetaat wordt verlicht door een insert in originele
kristal die zich uitstrekt van de voorste kant langs de armen en zo een dynamische
kwaliteit verleent aan deze stijl, een duidelijke verwijzing naar de Swarovski
juwelen en hedendaagse handtekening van het huis.

Swarovski
Swarovski heeft een diverse portfolio van een niet te evenaren kwaliteit,
vakmanschap en creativiteit.
Swarovski, dat werd opgericht in 1895 in Oostenrijk, ontwerpt, vervaardigt en
brengt kristallen op de markt van hoge kwaliteit, echte edelstenen en vervaardigde
stenen. Maar ook afgewerkte producten zoals juwelen, accessoires en verlichting.
Swarovski Crystal Business, nu gerund door de vijfde generatie familieleden, heeft
een globaal bereik van meer dan 2800 boetieks in haast 170 landen, meer dan
27,000 werknemers en een omzet van ongeveer 2.6 miljard euro in 2016.
Samen met haar zusterbedrijf Swarovski Optik (optische apparaten) en Tyrolit
(abrasives) vormt Swarovski Crystal Business de Swarovski Group. In 2016
behaalde de groep een omzet van ongeveer 3.37 miljard euro en stelde meer dan
32,000 mensen te werk.
Een verantwoordelijke relatie met de mens en de planeet maakt integraal deel uit
van de Swarovski erfenis: het educatieve programma Swarovski Waterschool richt
zich tot 461 000 kinderen van de hele wereld die dichtbij grote rivieren wonen,
terwijl de Swarovski Foundation, die werd opgericht in 2012 creativiteit en cultuur
wil ondersteunen, welzijn promoten en natuurlijke grondstoffen bewaren, om zo
een sociale, positieve impact te hebben.
www.swarovskigroup.com
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