PERSBERICHT
TOM FORD EYEWEAR HERFST/WINTER 2020-2021

De nieuwe Tom Ford eyewear Herfst/Winter 2020-2021 collectie valt op door haar genereuze en duidelijke
vormen, met inspiratie uit de jaren 1950 en 1970, en monturen die acetaat en metaal combineren in unieke
silhouetten waarin je de stijl van het merk duidelijk herkent. De monturen hernemen iconische details en
concepten zoals het « T » logo in metaal op de voorkant en het oneindigheidsteken, monturen die bestsellers
zijn geworden en nu worden voorgesteld in een nieuw kleurenpalet, overeenkomstig de laatste trends.
Bij de optische collectie zien we prêt-à-porter modellen met standaard Blue Block glazen voor de hele collectie.
Ze verlichten de oogvermoeidheid door een lange blootstelling aan blauw licht van schermen, en verbeteren
het visuele comfort door te beantwoorden aan de vereisten van een accessoire met een kenmerkend element.
De modellen hernemen in de details de zonnebrillen en in de vormen de tijdloze elegantie van het merk.
ZONNEBRILLEN
FT0711 – Fausto – 260 €
Een vierkante en elegante vorm in acetaat met het « T » logo op de voorkant en de dikke armen. Het is een
model dat iconisch is en uitgekozen werd als ADV zonnebril voor mannen voor het seizoen Herfst/Winter 20202021.
FT0743 – Ronan - 650 €
Een pilootmontuur, vervaardigd in Japan, met een superlichte structuur in metaal in twee superlichte
acetaatlagen, met de handtekening Tom Ford gegraveerd in de binnenkant van de armen. Dit model, de limited
edition 2020, stelt een nieuwe generatie voor van gepolariseerde glazen, goed voor LCD schermen.
FT0745 – Johannes – 650 €
Deze ‘cat eye’ montuur is vervaardigd in Japan, met een superlichte structuur in metaal in twee superlichte
acetaatlagen, met de handtekening Tom Ford gegraveerd in de binnenkant van de armen. Dit model, de limited
edition 2020, stelt fotochromatische glazen voor die oplichten of verdonkeren in functie van het licht.
FT0764 – Sabrina - 250 €
Een overgedimensioneerde montuur in acetaat, met een vierkante vorm en vintage sfeer, met het iconische « T
» logo op de voorkant en transparante kleuren, met fijne en elegante armen. Een montuur die werd gekozen
als ADV zonnebril voor vrouwen voor het seizoen Herfst/Winter 2020-2021.
FT0780 – Anders - 300 €
Een pilootmontuur, uitgevoerd in een combinatie van acetaat en metaal, met een dubbele brug die de
montuur een rebelse sfeer geeft. Met contrasterende profielen en het iconische « T » logo op de voorkant.
FT0783 – Lennox - 350 €
Een pilootmontuur in fijn en licht metaal, een silhouet met licht afgeronde en eerlijke profielen, versierd met
een dubbele brug die de montuur karakter geeft. Een nieuw, overgedimensioneerd iconisch « T » logo dat
contrasteert met de voorkant, met fijne en elegante armen.

FT0785 – Tara - 320 €
Een moderne herinterpretatie van een vintage model. Een afgeronde, oversized montuur met knipogen naar
de jaren 1970, volledig in metaal, die de kleuren van de glazen en het iconische oneindigheidsteken van Tom
Ford herneemt.
FT0790 – Quinn - 290 €
Moderne herinterpretatie van een model met vintage toets. Een geometrische, acetaat vierkante oversized
montuur met een retro toets en het iconische « T » logo op de voorkant en de dikke armen.
FT0791 – Pippa - 300 €
Moderne herinterpretatie van een vintage model. Afgeronde, oversized montuur met verwijzingen naar de
jaren 1970, in acetaat, die het iconische oneindigheidsteken van Tom Ford herneemt.
FT0796 – Cobra - 270 €
Pilootmontuur in fijn en licht metaal. Een silhouet met afgeronde vormen en een dubbele brug die de montuur
karakter geeft.
FT0814-N – Brenton - 290 €
Pilootmasker met afgerond silhouet in acetaat en het iconische « T » logo op de voorkant, fijne en elegante
armen.
FT0820 – Evelyn-02 - 250 €
Glamoureuze ‘cat eye’ montuur met een gedurfde, vrouwelijke look. Een montuur die volledig in acetaat is met
het « T » logo in metaal op de voorkant. De montuur heeft fijne en elegante armen.
DE OPTISCHE COLLECTIE
FT5659-B - 500 €
Mannenmodel in titaan vervaardigd in Japan. Een geometrische pilootmontuur met verfijnde, zijwaartse
vleugeltjes, dikke vijzen en dubbele brug. De montuur heeft zeer fijne en lichte armen.
FT5661-B-N - 260 €
Een vierkant silhouet in acetaat met lichte lijnen die een rebels karakter geven aan de montuur. Het iconische «
T » logo op de voorkant, met fijne en elegante armen.
FT5666 - 320 €
Mannenmodel in inject en metaal, pilootmontuur met lichte profielen en ton sur ton dubbele brug. De
montuur heeft zeer fijne en elegante armen.
FT5677-B - 320 €
Pilootmontuur in licht en verfijnd metaal, silhouet met vierkant profiel en dubbele brug die de montuur
karakter geeft. De montuur heeft zeer fijne en elegante armen.
FT5739-B – prijs niet meegedeeld
‘Cat eye’ montuur met het oneindigheidsteken op de voorkant, een structuur in acetaat en het « T » logo in
metaal op de voorkant. Montuur geselecteerd als ADV optische bril voor vrouwen voor het seizoen Herfst/
Winter 2020-2021.
FT0768_025 – prijs niet meegedeeld
Een model met een afgeronde vorm en buisachtige profielen in acetaat en het iconische « T » logo op de
voorkant. Montuur geselecteerd als ADV optische bril voor vrouwen voor het seizoen Herfst/ Winter 20202021.
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