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TENDANCES EYEWEAR

DIESEL EYEWEAR

Model DL0345
Deze montuur, een opmerkelijk model, heeft een uniek ontwerp dat duidelijk de stylistische codes
reflecteert van Diesel. Het verleent deze montuur heel haar persoonlijkheid en maakt er een
gedurfde keuze van. Haar geometrische, unisex vorm, die metaal en inject moulding combineert,
heeft een industriële inspiratie die, met haar neon glazen en trendy details, perfect de
hedendaagse punk vibes uitdrukt. De ultra dunne armen zijn volledig in inject gegoten.

GUESS EYEWEAR

Model GU77874 7F
Deze overgedimensioneerde, glamoureuze ‘cat eye’ montuur, geïnspireerd op hedendaagse
architectuur, vertoont een trendy ontwerp met dégradé glazen. Een kettinkje dat gemakkelijk
weer afgenomen kan worden en verfraaid is met het GUESS logo, maakt er het perfecte
accessoire van.

TOD’S EYEWEAR

Model TO5262 054
Een nieuw ‘cat eye’ model met een clip, een element dat deze bril hip maakt en tegelijk zeer
functioneel. De montuur wordt gekenmerkt door het iconische logo van het merk, de Timeless "T"
in metaal, op de armen, wat dit model uniek en niet te missen maakt. Deze montuur is perfect
voor een vrouw die wil worden opgemerkt en de laatste mode volgt.

TOM FORD EYEWEAR

Model FT0882
Een moderne toets voor een vintage design. Deze ronde en oversized pilootmontuur, volledig
samengesteld uit acetaat, roept de jaren 70 op en biedt een maximaal comfort. Ze heeft een
dubbele brug en kleppen aan de zijkant. Het iconische ‘T’ logo is aanwezig op de elegante,
gestroomlijnde armen.

Over Marcolin
De groep Marcolin is een wereldleider in de eyewear industrie en werd in 1961 opgericht in het hart
van het Veneto district. Ze onderscheidt zich door haar streven naar uitmuntendheid, haar
voortdurende vernieuwing en mogelijkheid om Italiaanse design en savoir-faire te combineren voor elk
merk. De portfolio van het bedrijf omvat de merken Web, Marcolin en Viva en de licentiemerken
Tom Ford, Guess, adidas Sport, adidas Originals, Bally, Moncler, Max Mara, Sportmax,
Ermenegildo Zegna, Longines, OMEGA, GCDS, Barton Perreira, Tod's, Emilio Pucci, BMW,
Swarovski, Dsquared2, MAX&Co., Diesel, Covergirl, Kenneth Cole, Timberland, GANT, HarleyDavidson, Marciano, Skechers and Candie’s. Door haar eigen direct netwerk en globale partners
verdeelt Marcolin haar productie in meer dan 125 landen. www.marcolin.com
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