SWAROVSKI STELT HAAR BRILLEN COLLECTIE VOOR
De nieuwe collectie Swarovski brillen vult de collecties aan met een frisse, glamoureuze en
vernieuwende stijl die is bedacht voor moderne en veelzijdige vrouwen. Deze nieuwe lijn, geïnspireerd
op de juweelcollectie, vertoont de codes van iconisch design van Swarovski. Swarovski, een
vrouwelijke, moderne en gemakkelijke stijl om te dragen, legt het accent op kristal door ze te laten
schijnen in al haar schoonheid en zo de unieke stijl van elke vrouw te belichten. Dit seizoen belooft
schitterend te worden. Swarovski blijft de collectie herzien met gedurfde details en ultramoderne
silhouetten. Trouw aan haar filosofie van «Brilliance for All», viert Swarovski haar unieke stijl en biedt
elke vrouw de mogelijkheid haar persoonlijkheid te laten glinsteren.

COLLECTIE ZONNEBRILLEN
SK0189 (165 €)
De collectie omvat essentiële stijlen zoals de montuur SK0189. Deze herziene klassieker werd bedacht
om de meest eenvoudige stukken te doen glinsteren dankzij de Swarovski kristallen en haar
versieringen met parels.
SK0193 (165 €)
Met haar trendy zeshoekige vorm, haar gekleurde glazen en een exclusieve Swarovski kristal in de
vorm van een parallellogram, is de SK0193 de favoriete keuze om stijlvol te zijn.
SK0194 (165 €)
De subtiele details in kristal versterken de iconische « piloot » montuur van de SK0194.
SK0196 (180 €)
Een palet aan monochrome kleuren, verguld en neutraal, geven deze bril een simpele look die veelzijdig
is en verfrissend. De chique blush tinten van de SK0196 tonen een trendy stijl die is versierd met het
bovenste deel van de montuur.
SK0198/SK0199 (220 €)
Dit seizoen kent nieuwe, gedurfde silhouetten. Zoals de ronde hedendaagse monturen van de SK0199.
Haar armen zijn versierd door Swarovski kristallen die zorgen voor een magische toets. De SK0198
montuur maakt eveneens deel uit van deze nieuwe lijn.
SK0201 (200 €)
De SK0201, die super trendy is met haar heldere lijnen, vertoont dan weer een vernieuwende techniek
van verschillende glazen boven elkaar in een zeer eigen stijl.
SK0203 (175 €)
De SK0203 geeft de oversized monturen een vrouwelijke toets.

COLLECTIE OPTISCHE MONTUREN
Brillen zijn een niet te missen accessoire die iedereen in een mum van tijd veranderen. De nieuwe
optische collectie stelt verfijnde en bewerkte silhouetten voor, glinsterende details en trendy kleuren.
SK5283 (165 €)
SK5283 is een glamoureuze bril dankzij buitengewone details in Swarovski kristallen in de vorm van
een parallellogram.
SK5286 (180 €)
De ‘cat eye’ vorm van deze montuur is elegant en vrouwelijk en heeft een subtiele glinstering.
SK5287 (190 €)
Metalen monturen zijn de niet te missen stijl van dit seizoen. Met haar duidelijke lijnen en vierkante
decoratie in Swarovski kristal op de armen, is dit de perfecte montuur om op te vallen.
SK5291 (185 €)
De trendy ‘cat eye’ gaat nog lang mee. Dit model transformeert een klassieke look in een moderne en
luxueuze stijl dankzij de Crystal Fine Rocks techniek van Swarovski voor een prachtige glinstering.

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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