SWAROVSKI STELT HAAR NIEUWE EYEWEAR COLLECTIE VOOR
#SparkDelight
• Swarovski injecteert een fikse dosis stijl in haar laatste eyewear collectie
• Nieuw zijn opvallend moderne zonnebrillen en optische monturen die de magie van Swarovski kristal en
licht vieren
De laatste Eyewear Collectie viert de magie van Swarovski kristallen en hoe die vrouwen over heel de wereld
zelfzeker en sprankelend maken. Haar supermoderne silhouetten, pure lijnen en schitterende details, veranderen
het seizoen met gemak - een glinsterend geluk gedurende het hele jaar.

COLLECTIE ZONNEBRILLEN

De laatste monturen halen hun inspiratie uit de Swarovski juweellijnen, terwijl ze de schoonheid en veelzijdigheid
van de Swarovski kristallen centraal plaatsen in elk ontwerp.

SK0256 (200€)
Elegante lijnen benadrukken de prachtige versiering van het bovenste deel in Crystal Rocks van
Swarovski. Het ontwerp met de onzichtbare montuur, die trendy en gedurfd is, heeft ronde glazen met
een licht spiegel effect.

SK0257 (200€)
De details in Crystal Rocks van Swarovski op het bovenste deel zorgen voor een stijl die zich elk seizoen
laat gelden.

SK0258 (185€)
Deze modieuze montuur is geïnspireerd op de iconische Nirvana collectie van Swarovski. De nauwe
ovale vorm is super trendy, terwijl de prachtige versiering in Swarovski kristallen op de armen het licht
aantrekt.

SK0259 (195€)
De achthoekige zonnebrillen combineren op perfecte wijze ronde en vierkante ontwerpen. Ze getuigen van een
zeer trendy stijl dankzij de versiering in bewerkte Nirvana kristallen op de armen.

SK0261 (180€)
Dit seizoen blijven de fijne monturen onmisbaar voor fans van mode. Deze gemakkelijk te dragen montuur zorgt op
alle gelegenheden voor een bijkomende glinstering dankzij de iconische zwaan in Swarovski kristal op de linkerarm.

SK0264 (180€)
Deze vrouwenmontuur in acetaat, gemaakt voor moderne vrouwen, die flatterend is en gemakkelijk te dragen, toont
een subtiele versiering in Swarovski kristal op de armen.

SK0266 (150€)
De oversized trend blijft aanhangers vinden. Deze montuur toont de nieuwe versiering in Swarovski kristal in de
vorm van een druppel op de armen en glazen.

OPTISCHE COLLECTIE

SK5340 (195€)
Deze montuur met pop toetsen in chic metaal heeft mooie details in Swarovski kristal die zijn geïnspireerd op de
Nirvana juweellijn.

SK5344 (195€)
Deze montuur in ‘cat eye’ in zwart acetaat trekt licht aan dankzij delicate details in Swarovski kristal op de slapen.

SK5351 (165€)
De oversized ronde metalen montuur komt zeer licht over en heeft Swarovski kristallen op de armen.

SK5352 (165€)
Deze vierkante oversized montuur in metaal heeft armen met uiteinden in acetaat die versierd zijn dankzij de nieuwe
methode die gebruik maakt van de Swarovski druppel techniek.

SWAROVSKI
Swarovski zorgt voor een glittering en beschikt over een gevarieerde portefeuille van kwalitatieve producten, met
een savoir- faire en niet te evenaren kwaliteit. Het huis, in 1895 in Oostenrijk opgericht, ontwerpt, vervaardigt en
brengt kristallen op de markt van hoge kwaliteit, echte edelstenen en vervaardigde stenen, Swarovski Created
Diamonds en oxydes van zirconium, alsook afgewerkte producten zoals juwelen, accessoires, oplossingen voor
binnenhuis decoratie 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 29,000 werknemers en een
omzet van ongeveer 2.7 miljard euro in 2018. Samen met haar zusterbedrijf Swarovski Optik (optische apparaten)
en Tyrolit (abrasives) vormt Swarovski Crystal Business de Swarovski Group. In 2018 behaalde de groep een
zakencijfer van ongeveer 3.5 miljard euro en stelde meer dan 34,500 mensen te werk. Een verantwoordelijke
relatie met de mens en de planeet maakt integraal deel uit van de Swarovski erfenis en is tegenwoordig
verankerd in een krachtige benadering van duurzame ontwikkeling die werd ontwikkeld door het bedrijf.
Daarnaast heeft het wereldwijde educatieve programma Swarovski Waterschool ongeveer 500 000 kinderen
bereikt van de hele wereld die dichtbij grote rivieren wonen. In 2013 werd de Swarvoski Foundation opgezet om
een eerbetoon te brengen aan de filantropische geest van Daniel Swarovski. Ze wil creativiteit en cultuur
ondersteunen, de autonomie van verschillende volkeren promoten, welzijn verbeteren en natuurlijke grondstoffen
bewaren, om zo een sociale, positieve impact te hebben.

www.swarovskigroup.com
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