BLIK OP DE EYEWEAR COLLECTIE VAN
SWAROVSKI
•

Sinds 1895 heeft Swarovski zichzelf de taak opgelegd om voor een glinstering te zorgen in het
leven van elk, in de hele wereld. Haar laatste eyewear collectie vormt daar geen uitzondering op.

•

Het merkt viert haar 125ste verjaardag met monturen die een eerbetoon brengen aan de iconische
glinsterende juwelen zoals de Tennis lijn en de armband Stone.

•

De verfijnde en glamoureuze monturen tonen de niet te missen savoir-faire van het merk, alsook
haar innovatie en vernieuwende sprankel.

Sinds 125 jaar brengt Swarovski licht in de wereld dankzij haar glinsterende collecties en fascinatie voor de
kunst van kristal. Om deze speciale datum te eren, haalt de eyewear collectie haar inspiratie uit de iconische
juwelen van het merk en vindt ze opnieuw uit in de vorm van magische zonnebrillen en optische monturen.
Wat uitzonderlijke uurwerken betreft, heeft Swarovski haar naam gevestigd door de creatie van trendy
uurwerken die voor een extra zorgen dankzij nieuwe silhouetten en een perfecte stijl voor heel het seizoen.
SLEUTELPRODUCTEN VOOR HET SEIZOEN
Het is evident dat een prachtige bril een mooie outfit extra glans geeft. Trendy silhouetten met rijke, tijdloze
vormen die het Swarovski kristal in de spotlights plaatsen met een hele waaier van glamoureuze en gemakkelijk te
dragen brillen die de stijl en het dagelijkse leven van vrouwen verfraaien.
SK0289 – 200 €
Deze trendy, licht afgeronde oversized montuur, geïnspireerd op de magie van een nachtelijke hemel,
combineert perfect de kleuren van gepolijst metaal met een fascinerende selectie kristallen van
verschillende afmetingen rond de glazen.
SK0291 – 175 €
Deze montuur is ook geïnspireerd op een nachtelijke hemel. Oversized voor een optimale bescherming. Deze
rechthoekige, gemakkelijk te dragen montuur heeft Swarovski kristallen die zijn ingelegd op de armen voor
een

sprankelende

en

chique

toets.

SK0305 – 180 €
Deze Swarovski montuur, geïnspireerd op de bekende Tennis lijn, combineert een trendy vierkante en XXL
montuur in zwart acetaat en dégradés fumé glazen, met armen met daarop mooi ingelegde Swarovski
kristallen. Het zorgt voor een elegant en glamoureus effect dat zeer polyvalent is.
SK0308 – 170 €
Deze pilootmontuur valt op en blijft nog lange tijd trendy. Ze heeft subtiele en sprankelende details. De
versieringen in Swarovski kristal versieren de dubbele brug van de metalen montuur, en roepen de elegante
schoonheid op van de Tennis lijn, die zeer gegeerd is.
SK5380 : Een knipoog naar de maan en de sterren – 220 €
Deze ronde, trendy en oversized montuur combineert metalen kleuren en een fascinerende mix van
Swarovski kristallen rond de glazen die de magie van een sterrennacht oproepen.
SK5383 – 190 €
Sinds 125 jaar vindt Swarovski nieuwe creatieve uitdrukkingen door de conventies van kleur, vorm en textuur
uit te dagen. Dit elegante ontwerp heeft effect dankzij de fascinerende combinatie van verschillende
Swarovski kristallen die de armen van deze rechthoekige montuur in metaal en acetaat versieren.
SK5390 – 190 €
De vierkante glazen zijn super klassiek. De silhouet haalt haar inspiratie uit een retro stijl in XXL dankzij een
dikke montuur in zwart acetaat, en brengt een eerbetoon aan de zeer populaire Tennis lijn, dankzij de
ornamenten in sprankelende Swarovski kristallen op de armen.
SK5392 – 190 €
Een bril is misschien een klein accessoire, maar haar impact is enorm, onder andere in een violette versie. De
vrouwelijke ‘cat eye’ vorm wordt benadrukt door Swarovski kristallen die zijn verspreid over de armen en een
eerbetoon brengen aan de Tennis juweellijn. Deze montuur combineert de meest eenvoudige outfits met een
toets van kleur en glamour.
De Swarovski eyewear collectie is vanaf augustus 2020 beschikbaar in sommige boetieks en op Swarovski.com.
Om te ontdekken hoe u extra glans kan krijgen, ga naar het platform #SparkDelight van Swarovski.
Om meer te weten over Swarovski, check hun Instagram, Facebook account of website Swarovski.com.

Charme en glans sinds 1895
Swarovski zorgt voor een sprankeling en beschikt over een diverse portfolio met producten van een niet te
evenaren kwaliteit, vakmanschap en creativiteit.
Swarovski, opgericht in 1895 in Oostenrijk, ontwerpt, vervaardigt en brengt kristallen op de markt van hoge
kwaliteit, echte edelstenen, vervaardigde stenen, Swarovski Created Diamonds (synthese Swarovski
diamanten) en oxydes van zirconium, alsook afgewerkte producten zoals juwelen, accessoires en verlichting.
Swarovski Crystal Business, dat dit jaar haar 125e verjaardag viert en geleid wordt door de vijfde generatie
familieleden, heeft een wereldwijd 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 zusterbedrijven Swarovski
Optik (optische apparaten) en Tyrolit (abrasives) vormt Swarovski Crystal Business de Swarovski Group. In
2018 heeft de groep een omzet behaald van ongeveer 3.5 miljard euro en stelde meer dan 34,500 mensen te
werk.
In 2019 heeft Swarovski UK Limited een Royal Warrant ontvangen als vervaardiger en hofleverancier van
kristallen aan H.K.M Koningin Elizabeth II.
Een verantwoordelijke relatie met de mens en de planeet maakt integraal deel uit van de Swarovski erfenis: het
educatieve programma Swarovski Waterschool heeft haast 500 000 kinderen bereikt van de hele wereld die
dichtbij zeven grote rivieren wonen. De Swarovski Foundation werd in 2013 geïntegreerd om een eerbetoon te
brengen aan de filantropische geest van Daniel Swarovski. Ze wil
creativiteit en cultuur ondersteunen, het zelfbeheer van volkeren stimuleren en natuurlijke grondstoffen
bewaren, om zo een sociale, positieve impact te hebben.
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