SWAROVSKI EYEWEAR COLLECTION
Brillen zijn een accessoire op zich. Swarovski’s nieuwe collectie nodigt de moderne vrouw dan ook uit om
haar eyewear garderobe uit te breiden met stijlvolle monturen die elke outfit in één wenk naar een
glamoureus niveau brengen. Met stijlvolle ontwerpen geeft Swarovski’s Eyewear collectie vrouwen een
onweerstaanbare look.
ZONNEBRIL COLLECTIE
SK0147 (151€) - De elegante look van de zonnebril SK0147 heeft een vrouwelijke ‘cat eye’ vorm, verfraaid
met een blinkend, verfijnd detail in kristal dat de dunne slapen omgeeft en zorgt voor een glamoureuze
en stijlvolle look. Het discrete kristal detail aan het uiteinde zorgt voor een opvallend element.
SK0149-H (164€) - De collectie van dit seizoen krijgt een hedendaagse update door de SK0149-H
zonnebril. De blinkende, graderende montuur en lenzen zorgen voor een bijzondere look, terwijl details
van Swarovski kristalscherven de slaap een glanzende toets verlenen en elke look iets buitengewoons
geven.
SK0150 (145€) - De hedendaagse SK0150 zonnebril heeft hoge slapen en Swarovski’s vernieuwende en
opvallende geslepen effect in flatterende blush tinten.
SK0152 (170€) - De SK0152 zonnebril heeft een Swarovski Eyewears exclusieve crystal cut en is zeer
elegant en verfijnd. De glanzende gouden slapen geven elke look de juiste dosis glamour.
SK0153 (170€) - De SK0153 zonnebril, die glanzend en rond is, is één en al elegantie. De Swarovski
Eyewear exclusieve crystal cut en graderende gerookte lenzen zorgen voor een gedurfd vrouwensilhouet.
SK0157 (191€) - Mensen die op zoek zijn naar glamour vinden hun gading bij de SK0157 zonnebril. Het
elegante, gedurfde ontwerp heeft graderende gerookte lenzen en juwelen die zijn geïnspireerd door
decoratie aan de slapen, verfraaid met sprankelende Swarovski kristallen.
SK0158 (200€) - De aantrekkingskracht van de zonnebril SK0158 met haar ‘cat eye’ vorm wordt benadrukt
door haar zeer lichte structuur. De understated stijl van de lijnvoering komt door een randloze voorkant
met bewerkte lenzen en crystal cut details, exclusief ontworpen voor Swarovski eyewear als kenmerkende
elementen die discreet zijn ingevoegd om voor extra licht te zorgen en het hele model te verfraaien. Een
kleine kristal reeks in het uiteinde is een kenmerkend icoon van de wereld van Swarovski.
SK0159 (200€) ) De unieke stijl van de zonnebril SK0159 valt op door haar glinsterende crystal cut
decoratie, exclusief ontwikkeld voor Swarovski eyewear als opvallende kenmerken die slim zijn
geïntegreerd in de ronde voorkant van de montuur. De ruwe randen en bewerkte lenzen worden
gecombineerd met lichte slapen voor een 3D effect dat is verrijkt met een Swarovski kristal, een iconisch
en opvallend kenmerk.

OPTISCHE COLLECTIE
SK5242 (165€) - De romantische look van de easy-to-wear optische montuur SK5242 met haar vierkante
vorm en dunne profielen is ideaal voor stijlvolle vrouwen. Een dunne strook kristallen op de slapen in
combinatie met een klein detail op het uiteinde zorgt voor extra glans.
SK5245 (165€) - De optische montuur SK5245, met haar cat eye vorm, verwijst naar de wereld van
Swarovski dankzij fijne crystal cuts, exclusief ontworpen voor Swarovski eyewear als opvallende
kenmerken die zijn aangebracht aan de bovenkant van de montuur, ter hoogte van de slapen. Een kleine,
glanzende kristal, hét kenmerk van de collectie, maakt de uiteinden af.
SK5246 (171€) - Dit intrigerende, metalen model is ideaal voor een verfijnde vrouw die op elegante wijze
wil opvallen. De minimalistische profielen zijn verfraaid met een decoratieve crystal cut, exclusief
ontworpen voor Swarovski eyewear als onderscheidend element en ingevoegd tussen de voorkant van
de montuur en de slapen. De inject uiteinden lichten op door de kenmerkende Swarovski kristal.
SK5250-H (209€) - De aantrekkingskracht van de optische montuur SK5250-H, met haar dikke lijnen en
ultravrouwelijke ‘cat eye’ vorm, valt op door de glinsterende glasdiamant decoratie die rond de slapen is
gewikkeld. De finishing touch in de vorm van een kleine kristal aan het uiteinde zorgt voor een hedendaags
en chic resultaat.
SK5251 (209€) - Het dikke inject profiel van de optische montuur SK5251 valt op door de bijzondere
vierkante vorm en blinkende glasdiamant die wordt gekruist aan de slaap voor een zeer glamoureuze
look. De exclusieve Swarovski kristal is aangebracht in het uiteinde van de slapen als onderscheidend
element.

Swarovski
Swarovski heeft een uitgebreide portfolio van een niet te evenaren kwaliteit, vakmanschap en creativiteit.
Swarovski, in 1895 opgericht 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 ongeveer 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 mensen en de planeet is een integraal deel van het
nalatenschap van Swarovski.
Het Swarovski Waterschool educatief programma heeft 461,000 kinderen bereikt in de grootste rivieren
ter wereld en de Swarovski Foundation, opgericht in 2013, ijvert om cultuur en creativiteit te ondersteunen,
welzijn te promoten en natuurlijke rijkdommen te bewaren om een sociale, positieve impact te bereiken.
www.swarovskigroup.com
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