Tod’s stelt haar nieuwe eyewear collectie voor die is opgebouwd rond twee thema’s :
Het thema iconen, met monturen die opvallen door hun details in leer. Threading, een zeer
delicate en exclusieve uitvoering die volledig met de hand is gerealiseerd door Italiaanse vaklui,
voorbehouden voor vrouwenmonturen, en braiding, een artisanale techniek van vlechten van
draden in gekleurd leer om het artisanale karakter van elke montuur te personaliseren en versterken.

Vervolgens is er het thema Timeless dat schoonheid uit het verleden herbepaalt in een moderne
versie aan de hand van uurwerken in retro stijl voor een tijdloze twist, door vintage geïnspireerde
monturen die worden gekenmerkt door het typische “T” logo, Tod’s onmiddellijk herkenbare
metalen detail dat de collectie van leren producten van het merk oproept, voor een tijdloze
elegantie. Haar kenmerkende elementen omvatten een selectie van premium en moderne
materialen geïnspireerd door de luxe wereld van Tod’s, vertaald naar prachtige ontwerpen en zeer
functionele stijlen.

Deze nieuwe eyewear collectie herneemt het iconische T Timeless maar dan groter, een
perfect detail dat opvalt en ook voorkomt op de nieuwe collectie van Tod’s accessoires.
Nieuw in deze collectie zijn de clip-on modellen die de montuur karakter en functionaliteit
verlenen en waarmee je in één gebaar van look kan veranderen.

Zonnebrillen
TO0294 – 240,00 €
Een pilootmontuur versierd met het « T » detail op de voorkant, als handtekening en
onderscheidend element. De fijne structuur zorgt voor een extreme lichtheid en is bedacht
voor liefhebbers van moderne en trendy accessoires.
TO0299 – 370,00 €
Vrouwenzonnebril, in retro stijl, gekenmerkt door een vierkante vorm en armen die zijn
herbekleed met leer. Met de hand gemaakt voor een unieke stijl die op perfecte wijze het
concept van Italiaanse artisanale vervaardiging belichaamt. Een bril voor verfijnde vrouwen,
die houden van details.
TO0300 – 245,00 €
Ronde vrouwenzonnebril in retrostijl. Aan de zijkant het logo met de iconische « T », in
metaal, als grote versie, als opvallend en uniek kenmerk dat ook voorkomt in de nieuwe
Tod’s collecties op de accessoires. Perfect voor vrouwen die bezig zijn met mode en de
laatste trends volgen.
TO0301 – 245,00 €
Zonnebril voor vrouwen, in vierkante en genereuze vorm met retro stijl. Op de zijkant
hebben ze het iconische « T » logo, in metaal, in het groot, als opvallend en uniek kenmerk
dat ook voorkomt in de nieuwe Tod’s collecties op de accessoires. Perfect voor vrouwen die
bezig zijn met mode en de laatste trends volgen.
TO0303 – 305,00 €
Ronde zonnebril in metaal, met een bijzonder fijne structuur die bijdraagt tot de lichtheid.
De metalen armen zijn versierd met het iconische detail in leer en verfijnde tinten die het
glas en de geëmailleerde details oproepen die de voorkant versieren.
TO0304 – 305,00 €
Een pilootmontuur versierd met gevlochten leer op de armen in verfijnde kleuren roept het
glas op en de geëmailleerde details die de voorkant versieren. De fijne structuur zorgt voor
extreem comfort en lichtheid.
TO0307 – 285,00 €
Een bril in pilootmontuur, in acetaat en retro stijl maar die zeer actueel is. Ze heeft het
klassieke artisanale vlechtwerk op de voorkant in acetaat. Een gemakkelijk te dragen model
voor een ontspannen montuur die steeds in de mode blijft.

TO0312-H – 370,00 €
Een model voor op de catwalk, in een herziene pilootmontuur, in metaal met afgeronde
lijnen, met een sterke persoonlijkheid. De bril wordt gekenmerkt door een dubbele brug,
een zeer dunne metalen structuur en een scharnier op de armen die het iconische Timeless
T herneemt, het merk van het model.
Beschikbaar in twee versies: blinkend metaal en gele glazen voor een verfijnde look, en
donker geserigrafeerd metaal en blauwe glazen voor een meer sportieve stijl.
Optische collectie
TO5246 – 310,00 €
Ronde bril in metaal, met het iconische leer gevlochten op de armen. Haar fijne structuur
maakt er een extreem licht en comfortabel model van.
TO5256 – 275,00 €
Een optische, vierkante montuur in retrostijl, bepaald en versierd met de « T » detail op de
voorkant, als onderscheidend element. De fijne structuur zorgt voor een extreme lichtheid
en is bedacht voor liefhebbers van moderne en trendy accessoires.
TO5257 – 275,00 €
Een retro afgeronde optische montuur, bepaald en versierd met het « T » detail op de
voorkant, als onderscheidend element. De fijne structuur zorgt voor een extreme lichtheid
en is bedacht voor liefhebbers van moderne en trendy accessoires.
TO5262 – 415,00 €
Een nieuwe vrouwenmontuur, in lichte ‘cat eye’ vorm met een clip-on, voor een bril die
zowel trendy is als functioneel. De montuur valt op door de iconische « T » Timeless in
metaal op de armen, voor een unieke en kenmerkende bril. Perfect voor vrouwen die de
laatste mode volgen.
TO5263 – 415,00 €
Een nieuwe vierkante mannenmontuur met clip-on, voor een bril die zowel trendy als
functioneel is. De montuur valt op door de iconische « T » Timeless in metaal op de armen,
voor een unieke en kenmerkende bril.
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