TOM FORD EYEWEAR
HERFST /WINTER 2017-2018 COLLECTIE
Voor de Herfst/ Winter 2017 stelt Tom Ford achtentwintig zonnebrillen en correctiemonturen voor mannen
en vrouwen voor. De collectie omvat een grote waaier aan tijdloze modellen die zijn versierd met
luxueuze, maar discrete details. Daarnaast omvat de collectie ook een grote selectie monturen met retro
inspiratie, vintage kleuren en metalen details. Zoals altijd zorgt een nieuwe interpretatie van de klassieke
monturen voor iconische en opvallende modellen die exclusief voor TOM FORD zijn gemaakt.
ZONNEBRIL COLLECTIE
FT0519 – 285 €
Wrap around lenzen, met dunne metalen slapen en brug.
FT0520 – 284 €
Een afgeronde acetaat montuur met gepolariseerde lenzen en onmiddellijk herkenbaar T logo op de
voorkant van de montuur.
FT0525 – 315 €
Een mannenmodel voor een sterke persoonlijkheid. Met een fantastische combinatie van acetaat op de
slapen en metaal op de voorkant van de montuur.
FT0526 – 315 €
Een mannenmodel voor een sterke persoonlijkheid. Met een vierkante vorm en een combinatie van
acetaat op de slapen en metaal op de voorkant van de montuur.
FT0527 – 305 €
Unisex pilootmodel met superdunne metalen rand die het een uniek en gemakkelijk te dragen montuur
maakt.
FT0528 – 305 €
Dit model heeft de combinatie van iconische kenmerken van de Tom Ford eyewear collectie: buisachtige
slapen, de vorm van het oneindigheidsteken en de metalen T als versiering. Een moderne vorm met als
extra troef de lenzen die open zijn aan de zijkanten.
FT0533 – 284 €
Een moderne versie van de vintage montuur, met brede en dikke randen, ontworpen voor vrouwen met
een sterke persoonlijkheid die graag in de kijker lopen.
FT0534 – 284 €
Een moderne versie van de vintage montuur, met brede en dikke randen en een vierkante vorm,
ontworpen voor vrouwen met een sterke persoonlijkheid die graag in de kijker lopen.
FT0535 – 284 €
Ronde lenzen in een vierkante en oversized vorm, in contrast met de dunne acetaat slapen.
FT0541 – 336 €
Unisex model waarin metaal en acetaat vloeiend samengaan. Met de voorkant van de montuur in acetaat

en een dubbele metalen brug met beide elementen op de slapen die zeer dunne metalen slaapuiteinden
hebben.
FT0551 – 263 €
Unisex montuur met dunne metalen rand die op elegante en discrete wijze het T logo draagt op de
voorkant, met een ruime keuze aan lenzen in verschillende kleurcombinaties.
FT0552 – 305 €
Dit vrouwenmodel is een van de opvallendste stukken van de collectie. Een onconventionele vorm voor
een tijdloze montuur. Een dikke acetaat structuur op het bovenste deel van de voorkant, lichtjes ‘cat eye’,
half afgesneden randen op het onderste deel en het T logo op de voorkant van de montuur.
FT0553 – 305 €
Een acetaat ‘cat eye’ montuur in het bovenste deel en vierkant in het onderste deel van de voorkant van
de montuur, met het T logo in metaal.
FT0554 – 336 €
Een evergreen model met een opvallend grote vorm, zoals je kan zien op de slapen. De lenzen zijn
omgeven in metaal en met het T logo op de voorkant.
FT0555 – 252 €
Agressieve ‘cat eye’ vorm, met een vintage toets en verfijnde details die perfect zijn aangebracht in deze
elegante en tijdloze montuur.
FT0556 – 263 €
Pilootmontuur voor mannen met een dubbele metalen brug die zorgt voor een sportieve en ontspannen
look. Fijne en lichte randen.
FT0557 – 315 €
Oversized pilootmontuur met een duidelijke vintage inspiratie en montuur in metaal, dubbele brug en
dunne lenzen.
FT0558 – 305 €
Model met vierkante vorm en dikke volumes, in acetaat, met een zeer lichte kleur van de lenzen. Kan ook
gebruikt worden als correctiemontuur.
FT0559 – 370 €
Wrap around met extreme, volumineuze vorm met acetaat randen, ontworpen voor mannen op zoek naar
een uniek accessoire.
FT0560 – 370 €
Semi-structuurloze wrap around, licht afgerond in het onderste deel en acetaat in het bovenste deel van
de voorkant.
FT0531 – 315 €
Unisex model met het onmiskenbare TOM FORD silhouet, met lenzen in fotochromisch Barberini glas.
FT0532 – 295 €
Vrouwenmodel met het onmiskenbare TOM FORD silhouet, met lenzen in fotochromisch Barberini glas.
FT0563 – 370 €
Een nieuw en buitengewoon model in dun metaal, elegant en verfijnd, met een lichte ‘cat eye’ vorm en
kleuren van de spiegelglazen.

FT0564 – 370 €
Een nieuw en buitengewoon model in dun metaal, elegant en verfijnd, met dunne lenzen, die twee van de
typische kenmerken van de Tom Ford Eyewear collectie combineren: de voorkant van de montuur in de
vorm van het oneindigheidsteken en het T logo in metaal.
FT0565 – 305 €
De vrouwelijke silhouet van deze montuur heeft een eenvoudige en lichte metalen structuur, een ronde
vorm met een understated design en vintage toets.
FT0602 – 275 €
Retro stijl en verfijnd design voor de iconische ronde vorm in acetaat in een zeer vrouwelijke stijl.
FT0603 – 345 €
Een zeer gedurfde montuur, in doorschijnend acetaat, met een ronde vorm en een dun metalen logo op
zeer dikke slapen.
FT0631 – 440 €
Een modern unisex model met een ronde vorm en slapen in de vorm van kabels.
CORRECTIEMONTUREN
FT5430 – 285 €
Een mannelijke vierkante vorm met de combinatie van twee soorten acetaat op de slapen.
FT5433 – 275 €
Een panto vorm met een geïntegreerde, flexibele scharnier en een helder en elegant ontwerp.
FT5450 – 300 €
Een lichte, vierkante mannenmontuur met een brug en slapen in dun metaal en een T logo.
FT5454 – 275 €
Een zeer modern model met een dubbele brug in dun metaal en acetaat slapen met het klassieke T logo
dat uitloopt op de voorkant van de montuur.
FT5456 – 300 €
Een zeer geometrische vorm met 3D effecten op de voorkant van de montuur dankzij afwisselend glossy
en matte kleuren en het opvallende T logo op de voorkant van de montuur.
FT5459 – 285 €
Een unisex correctiemontuur met een ronde vorm en vintage toets.
FT5460 – 285 €
Een ronde, unisex vintage montuur met zware volumes en een duidelijke vintage inspiratie.
FT5461 – 285 €
Een zelfbewuste ronde vorm die verwijst naar de sensualiteit van vrouwen. Een tijdloos model met een
opvallend T logo op de voorkant van de montuur.
FT5462 – 300 €
Een moderne herinterpretatie van de ronde vintage vorm in acetaat met het T logo op de voorkant van de
montuur.
FT5463 – 300 €
Een moderne herinterpretatie van een vierkante vintage ‘cat eye’ vorm in acetaat met het T logo op de

voorkant van de montuur.
FT5466 – 310 €
Dit unisex model in panto vorm combineert op perfecte wijze acetaat en metaal. Randen in dun acetaat,
neuspads en slapen in superlicht metaal, en een waaier aan trendy kleuren dankzij het gebruik van helder
acetaat.
FT5467 – 310 €
Dit ronde, unisex model heeft een perfecte combinatie van acetaat en metaal. Randen in dun acetaat,
neuspads en slapen in superlicht metaal, en een waaier aan trendy kleuren dankzij het gebruik van helder
acetaat.
FT5469 – 300 €
Unisex correctiemontuur met ronde vorm en vintage look. Op de voorkant van de montuur worden matte
en glossy tinten afgewisseld.
FT5470 – 300 €
Een dunne en vrouwelijke vorm die wordt benadrukt door de iconische crossover op de voorkant.
Herkenbaar door het T logo in metaal dat doorloopt op de zijkanten van de bril, en waar matte en glossy
kleurtinten afwisselen.
FT5472 – 300 €
Een sterke mannelijke montuur met dikke randen die de trekken van het gezicht accentueren.
FT5473 – 300 €
Een vrouwenmontuur met dikke randen en het T logo op de zijkant van de montuur.
FT5474 – 520 €
Een klassieke vierkante vorm voor dit mannenmodel met een special, magnetische clip-on en zichtbaar T
logo in beide versies.
FT5475 – 520€
Klassieke vierkante vorm voor dit mannenmodel met speciale, magnetische clip-ons en zichtbaar T logo in
beide versies.
FT5476 – 520 €
Een ronde vorm in dun metaal dat volledig doorloopt met speciale, magnetische clip-ons en zichtbaar T
logo in beide versies.
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