TOM FORD EYEWEAR LENTE / ZOMER 2021
De nieuwe Lente/ Zomer Tom Ford eyewear collectie valt op door haar genereuze volumes en
duidelijk profiel, met inspiratie uit de jaren 50 en 70. De modellen springen in het oog door de
combinatie van acetaat en metaal, voor unieke en onmiddellijk herkenbare silhouetten. Bij de
voorgestelde modellen iconische details en concepten zoals het « T » logo in metaal op de
voorkant, het bekende oneindigheidsteken, alsook monturen die bestsellers zijn geworden en
nu worden herzien in nieuwe kleurpaletten volgens de laatste trends.
De monturen zijn bedacht volgens twee specifieke concepten: Verfijnd minimalisme :
uitgepuurd ontwerp, tijdloze vormen en hoogstaande materialen, en Kostbare combinaties:
interessante combinaties van acetaat en metaal, technologische innovaties en verrassende
designoplossingen.
Bij de optische collectie hebben de monturen Blue Block glazen die oogvermoeidheid
verminderen door langdurige blootstelling aan schermen. Deze bijzondere glazen verbeteren het
visuele comfort terwijl ze beantwoorden aan de vereisten van een heus mode accessoire. De
optische monturen hernemen details en vormen van zonnebrillen, maar ook de tijdloze elegantie
van het merk.

OPTISCHE COLLECTIE
FT0813 - Caleb - 455 €
Een vierkante, elegante vorm in acetaat met het « T » logo op de voorkant en fijne armen in een
combinatie van acetaat en titaan geven deze montuur karakter en originaliteit.
FT0817 – Dario – 250 €
Een gemakkelijk te dragen model, vierkant, gekenmerkt door gedurfde lijnen en een uitgepuurd
design. De montuur heeft een sleutelvorm aan de neus die zorgt voor een verrassende noot. Het
iconische « T » logo en de dikke armen hernemen het kleurpalet van de voorkant.
FT0818 – Holden – 355 €
Een pilootmodel met afgeronde contouren met het iconische oneindigheidsteken op de voorkant.
Een bar in metaal loopt door heel het bovenste deel en zorgt voor een interessant effect. « T »
logo in metaal op de armen en uiteinden in acetaat, lichte structuur en aanpasbare neus.
FT0821 - Kira - 325 € / 375 €
Een overgedimensioneerd ‘cat eye’ model in acetaat en vintage toets, versierd met het iconische ,
« T » logo op de voorkant, met fijne en elegante armen. Made in Italy met glamour toets.
FT0822 – Dasha - 325 € / 375 €
Een overgedimensioneerd model in acetaat met vierkant volume, gekenmerkt door fijne armen
die zorgen voor een trendy look. Iconische « T » logo op de voorkant. Made in Italy met glamour
toets.

FT0826 – Declan – 325 €
Afgerond silhouet met een dubbele brug die karakter verleent aan de voorkant van de montuur.
Aanpasbaar neusstuk en iconisch « T » logo in reliëf op de fijne armen. Made in Italy model dat
volledig in metaal is uitgevoerd.
FT0837 - Lyle – 275 €
Vierkant model gekenmerkt door dikke randen en glazen in kleuren die contrasteren met de
montuur. Het iconische « T » logo in fijn en licht metaal, alsook de zware armen, vervolledigen
het model.
FT0882 – Neughman - 355 €
Moderne herinterpretatie van een montuur in vintage stijl. Afgeronde, oversized pilootmontuur
die de jaren 70 oproept, volledig gerealiseerd in acetaat, wat optimaal comfort garandeert.
Dubbele brug op de voorkant en spoiler aan de zijkanten. Iconische

« T » logo en fijne,

gestroomlijnde armen.
FT0840 – Sofi – 375 €
Oversized vierkant masker, gekenmerkt door een interessante combinatie van metaal en acetaat
dat het model karakter en persoonlijkheid verleent. Half omcirkelde vorm met aanpasbaar
neusstuk en fijne armen die een optimale lichtheid verzekeren.
FT0841 – Brandy – 375 €
Fijn en licht navigator model, volledig uitgevoerd in metaal. Het kader van de voorkant is
herbekleed met een huls in acetaat die de structuur versiert. Oversized proporties, dubbele brug
op de voorkant die zorgt voor een découpe effect en aanpasbare neus. Zeer dunne armen
versierd met het « T » logo in reliëf vervolledigen het model.
FT0842 – Nickie – 355 €
Oversized silhouet met afgeronde, zeer vrouwelijke volumes. De voorkant heeft het iconische
detail van het oneindigheidsteken dat wordt gecreëerd door een structuur die bestaat uit een
unieke lijn. Aanpasbaar neusstuk en iconisch « T » logo in reliëf op de fijne armen.
FT0846 – Poppy-02 – 260 €
Silhouet met ‘cat eye’ glamour en vierkante lijnen voor een vrouwelijke look met vintage toets.
De montuur wordt gekenmerkt door een structuur die volledig in acetaat is en het « T » logo in
metaal op de voorkant. Fijne en elegante armen vervolledigen het model.
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FT0847 – Renee – 260 €
Een gedurfd vierkant en oversized model, gekenmerkt door een indrukwekkend structuur in
acetaat die zorgt voor karakter en persoonlijkheid. Iconische « T » logo op de voorkant en brede
armen met wel omlijnde contouren.
FT0769 – 300 €
Hedendaagse herinterpretatie van de klassieke pilootmontuur. In inject met imposante contouren
in reliëf die de montuur karakter verlenen. Iconisch « T » logo op de voorkant dat doorloopt op
gestroomlijnde armen.
FT5682-B – 495 €
Mannenmontuur in acetaat met vierkant silhouet en lichte lijnen. Het model heeft een clip-on die
in een handomdraai voor karakter zorgt. Het iconische « T » logo op de voorkant en de fijne en
elegante armen vervolledigen het model. Voorzien van Blue Block glazen.
FT5685-B – 320 €
Elegante vlindermontuur. Een combinatie van metaal en acetaat die een maximale lichtheid
verzekert. Minimalistisch design, fijne armen en « T » logo in metaal op de voorkant, neusstuk
aanpasbaar. Voorzien van Blue Block glazen.

FT5689-B – 495 €
Moderne herinterpretatie van een model met vintage toets. Een oversized geometrisch acetaat
model met een vierkante vorm en retro toets met het iconische « T » logo op de voorkant en fijne
en elegante armen. Het model heeft een clip-on die in een handomdraai karakter verleent aan de
montuur. Voorzien van Blue Block glazen.

FT5690-B – 550 €
Gemakkelijk te dragen model in acetaat met een licht afgeronde vorm. Het model wordt verkocht
met een clip-on waardoor je in een handomdraai van look kan veranderen. Het iconische « T »
logo op de voorkant en de fijne en elegante armen vervolledigen de look. Voorzien van Blue
Block glazen.
FT5692-B – 350 €
Ultrafijne

pilootmontuur

volledig

in

metaal.

De

montuur

wordt

gekenmerkt

door

een

onconventionele brug die stijl en elegantie verleent aan de bril, zonder die zwaarder te maken.
Zeer fijne armen versierd met het iconische « T » logo en aanpasbaar neusstuk.
FT5698-B – 285 €
Afgeronde vorm met retro toets die wordt gekenmerkt door een neussleutel en het iconische « T »
logo op de voorkant. Een gemakkelijk te dragen model voor alle gelegenheden.
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FT5710-B – 285 €
Uitgerekte ovalen vorm, gekenmerkt door verschillende volumes die dit model een trendy en
uniek effect verlenen. Iconisch « T » logo op de voorkant en de armen. Een montuur met een
retrotoets die herzien wordt in een hedendaagse versie.
FT5711-B – 285 €
Rechthoekige, uitgerekte vorm gekenmerkt door verschillende volumes die deze montuur een
trendy en uniek effect verlenen. Iconische « T » logo op de voorkant en de armen. Een montuur
met een retrotoets die herzien wordt in een hedendaagse versie.
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