DE NIEUWE COLLECTIE SWAROVSKI BRILLEN NODIGT VROUWEN UIT OM DE
WERELD TE ZIEN IN AL HAAR GLITTERS
•
•

De collectie optische accessoires en zonnebrillen van Swarovski omvat nieuwe
monturen en briljant ontwerp dat vrouwen uitnodigt #FollowTheLight.
Twee iconische juwelen van Swarovski hebben de nieuwe stijl van de brillen van het
seizoen geïnspireerd.

De brillen collectie van Swarovski met uitgepuurde lijnen en een niet te weerstaan kleurenaanbod,
blijft zich inspireren op juwelen, en zet de veelzijdigheid en schoonheid van het Swarovski kristal
centraal in elk ontwerp.
ZONNEBRILLEN – TOPSTUKKEN UIT DE COLLECTIE
Twee iconische juwelen van Swarovski, Nirvana en Swan, inspireren nieuwe stijlen en nieuwe
silhouetten.
SK0220
De tijdloze juweellijn Swan van Swarovski vormt de belangrijkste inspiratie voor de ‘cat eye’ zonnebril.
Het motief van de zwaan in ingelegd glinsterend Swarovski kristal versiert de linkerarm met een warme
goudroze tint, terwijl ze de silhouet op onweerstaanbare wijze flatteert door haar oversized stijl.
SK0227
Deze verfijnde montuur in acetaat is versierd met een Swarovski kristal en roept de geest op van het
iconische ontwerp « Swarovski Nirvana. De montuur brengt de slapen glitter en omkadert het gezicht
op harmonieuze wijze.
Andere Swarovski brillen:
SK0228
De schoonheid van het iconische design van Nirvana beïnvloedt deze chique en elegante stijl met
dégradé glazen die facetten tonen in Swarvoski kristal op de armen.
SK0229
De verfijnde silhouet belichaamt de lijn van het iconische Swan juweelstuk van het merk. Een zwaan in
glanzend Swarovski kristal versiert de linkerarm. De elegante lijnen zorgen voor een toets glamour en
moderniteit.

SK0230
Deze stijl, die elegant en vrouwelijk is met een subtiele glinstering, is geïnspireerd op de juweellijn Knot
en getuigt van romantiek met een fonkeling.
SK0232
Deze nauwe silhouet in elegante en trendy ‘cat eye’ vorm heeft op de armen een versiering van
Rhombus kristal van Swarovski, exclusief voor de collecties van Swarovski brillen.
OPTISCHE COLLECTIES
SK5304
Deze subtiele versie in ‘cat eye’ versiert het meest eenvoudige kledingstuk dankzij het Swarovski zwaan
motief op de linkerarm dat voor de gelegenheid werd ontworpen.
SK5305
De montuur in trendy metaal toont de subtiele glinstering van Swarovski en laat uw dagdagelijks leven
glinsteren.
SK5310
Deze vrouwelijke en tijdloze stijl keert terug in een nieuwe moderne en glamoureuze vorm. Met extra
glinsterende details op de armen die zijn geïnspireerd op de Nirvana lijn van Swarovski.
SK5333
De monturen in oversized metaal die zijn belegd met een ornament in vierkant kristal op de armen
vormen een nieuwe versie van een meer klassieke stijl.

VOORSTELLING VAN DE NIEUWE COLLECTIE CLICK-ON SWAROVSKI
BRILLEN, DE LAATSTE VERNIEUWENDE EN POLYVALENTE LIJN VAN HET
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De nieuwe glinsterende, gedurfde en veelzijdige ontwerpen belichamen de
laatste trends. Ze moedigen een persoonlijke uitdrukking aan en schrijven zich
in binnen de Swarovski Remix Collection die een groot succes kent.

Swarovski staat ervoor bekend om een nieuwe dimensie te geven aan brillen door haar
iconische collectie correctiemonturen en zonnebrillen. Dit seizoen is dat niet anders met
de lancering van de gloednieuwe creatie, de Click-On collectie gebaseerd op de
vernieuwende en zeer gewaardeerde Swarovski Remix Collection.
HOOGTEPUNTEN VAN DE COLLECTIE
Het merk zet de schoonheid van de Swarovski kristallen centraal in haar Click-On ontwerpen
en put uit haar rijk technisch en creatief patrimonium om dit vernieuwende mechanisme te
bedenken van afneembare glazen.
Geïnspireerd door de groeiende trend van veelzijdigheid, herziet deze collectie de opvallende
magnetische clips die men gemakkelijk weer kan afnemen. Zo kan de gebruiker van één soort
glazen naar een ander switchen om onmiddellijk een andere look aan te nemen.
Kies voor het prêt-à-porter gamma dat een correctiemontuur omvat met transparante glazen
die je alleen kan dragen of met een bijhorend Click-On masker. Vind je stijl opnieuw uit dankzij
andere Click-On maskers die beschikbaar zijn in de Swarovski boetieks en bij
gespecialiseerde opticiens.
SK5323-H
De afgeronde correctiemontuur in metaal wordt begeleid door een Rhombus kristal om de
scharnier te versieren en zich aan alle gelegenheden aan te passen. Beschikbaar verguld of
in metaal.
SK5324-H
De optische pilootmontuur in metaal die versierd is met exclusieve Rhombus kristallen zorgt
voor een spectaculaire toets voor alle gelegenheden. Beschikbaar verguld of in metaal.
SK5325-CL, SK5326-CL, SK5327-CL, SK5328-CL

Het gamma van extra glanzende Click-On maskers met verschillende silhouetten is
beschikbaar in verschillende kleuren, in fumé of spiegelglazen, elke stijl met schitterende
afwerkingen. Deze glimmer monturen zijn perfect voor elk soort evenement.

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 3000 boetieks in haast 170 landen, meer
dan 27,000 werknemers en een omzet van ongeveer 2.7 miljard euro in 2017.
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.
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