TOD’S HERFST/WINTER 2020
COLLECTIE EYEWEAR

Tod’s stelt haar nieuwe collectie eyewear voor de Herfst/Winter 2020/21 voor, die twee thema’s
bespeelt : het iconische thema, met monturen die opvallen door details in leer, zoals inserts, een
nauwgezette en exclusieve uitvoering die volledig met de hand is gerealiseerd door Italiaanse vaklui,
voorbehouden voor vrouwenmonturen, vlechten, een van de meest typische details van het merk,
wereldwijd erkend wat de artisanale savoir-faire symboliseert van het vlechten van gekleurde draden
in leer die bijdragen aan de moderniteit en lichtheid van elk product. Het tweede thema, timeless,
herbepaalt de schoonheid uit het verleden in een moderne versie aan de hand van uurwerken in
retro stijl voor een tijdloze elegantie, met de iconische T in metaal waardoor je het merk onmiddellijk
herkent. Het merk heeft een vintage toets, met een selectie prestigieuze maar moderne materialen,
geïnspireerd door de luxe van Tod’s die geherinterpreteerd wordt met verfijnde modellen met een
hedendaags ontwerp.
Nieuw aan deze collectie brillen is de typische T, die hier opnieuw wordt uitgevoerd in een grotere
versie, als een sleutel en kenmerkend element, wat eveneens terugkeert in alle accessoires van de
nieuwe Tod’s collectie.
Zonnebrillen
TO0263 – 320 €
Een vrouwenmontuur met ronde vorm en dubbele brug in fijn metaal, met het iconische vlechtwerk
in echt leer dat met de hand rond het glas werd gestikt.
TO0275 – 250 €
Deze ronde vrouwenmontuur, die groot en een lichte ‘cat eye’ vorm heeft, is in acetaat en heeft een
klassieke insert in leer aan de bovenkant van de armen.
TO0278 – 350 €
Een licht vierkant model met een voorkant in metaal in dubbele dikte, met een metalen bar aan het
bovenste deel die de brug vormt. Armen in versierd metaal van het iconische vlechtwerk in leer.
TO0287 – 230 €
Een iconisch en unisex model in acetaat, met een ronde vorm, een dubbele brug in fijn metaal, het
Tod’s logo op de armen in acetaat. De voorkant is versierd met iconische vijzen in T en de armen met
een hedendaagse look. De bril bestaat in verschillende varianten wat betreft materiaal en kleuren.
TO0288 – 230 €
Bril in een ovale vorm, zeer vrouwelijk en trendy, met de voorkant en armen in acetaat. Ze draagt het
logo met de iconische T, die opnieuw wordt voorgesteld in deze collectie in een grotere uitvoering,
met het kenmerkende sleutelelement, wat ook terugkeert in alle accessoires van de nieuwe Tod’s
collecties. Ze komen voor in drie unieke kleur varianten.

Optische collectie
TO5235 – 240 €
Hedendaagse pilootmontuur, met een structuur in fijn metaal, uniek door de brug in leer. De
uiteinden zijn van acetaat.
TO5236 – 270 €
Vierkante bril in fijn metaal, versierd met kostbaar vlechtwerk in leer op de armen.
TO5238 – 240 €
Ronde en grote bril in acetaat, versierd met de iconische insert in leer op het bovenste deel van de
armen.
TO5241 – 220 €
Een klassieke, grote en vierkante montuur met metalen elementen aan de zijkant, versierd met
vlechtwerk in leer, dat op subtiele wijze is aangebracht op de armen in acetaat.
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