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SPRING-SUMMER COLLECTION

Ontdek snel onze nieuwe collectie en tot gauw!  
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De zomer komt eraan! En dat betekent opnieuw gezellig 
picknicken op een warme dag, genieten van een welverdiend 

ijsje in de zon en eindelijk die winterjas weer kunnen opbergen. 
Hoog tijd dus voor onze nieuwe spring-summer collectie om 

jou helemaal voor te bereiden op de zomer. 

Wij geloven dat elke bril — ook een zonnebril — je moet doen 
stralen, vanbinnen én vanbuiten. Dankzij onze jarenlange 

ervaring staan we je bij met raad en daad. En omdat elk oog 
uniek is, bepalen we telkens aan de hand van een uitgebreide 
oogmeting welke glazen je nodig hebt. Zo vinden we samen 

de bril die perfect bij je past.

Dus, nood aan een nieuwe zonnebril? Of wil je je optische bril 
helemaal summer-proof maken? Kom eens langs! 

Wij helpen je graag. En geniet ondertussen al van een klein 
voorproefje in deze folder. 

Laten we deze zomer feller stralen dan ooit tevoren.

Laten we elkaar inspireren.
We are ready!

S/S collection 
2021
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CARVEN - €240CARVEN - €240 RAY-BAN - €145

LIFE IS TOO 
SHORT TO 
WEAR BORING 
SUNGLASSES
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LIUJO - €130

DAVID BECKHAM- €159
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DREAM.
PLAN. 
DO. MARC O’POLO - €142

MARC O’POLO - €150

SERENGETI - €298
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YOUR TIME 
TO SHINE

Ladies en gentlemen, we weten het: 
een zonnebril kiezen is niet altijd 
even makkelijk. Daarom delen we 
graag enkele tips en tricks om je te 
laten stralen van binnenuit.  

Rond gezicht
Do: Rechthoekige en vierkante zonnebrillen maken je gelaat optisch 
langer en smaller.
Don’t: Ronde brillen benadrukken de ronde vorm van je gezicht.

Ovaal gezicht
Do: Vooral vlindermonturen en rechthoekige zonnebrillen flatteren je 
gezichtsvorm. 
Don’t: Je hebt geluk! Vrijwel alle brilvormen staan je goed.

Hartvormig gezicht
Do: Een zonnebril in de vorm van je gezicht staat je extra goed. 
Don’t: Brillen met veel opsmuk bovenaan zullen het breedste 
gedeelte van je gezicht nog extra in de verf zetten.

Vierkant gezicht
Do: Een ovale bril of een vlinderbril verzachten je hoekige 
gelaatstrekken.
Don’t: Hoekige monturen accentueren je harde gezichtslijnen.

Deze richtlijnen kunnen jouw zoektocht wat makkelijker maken, 
maar onthou: als jij jouw bril mooi vindt, dan is dat het enige wat telt! 
Enjoy. 

ETNIA - €185

LONGCHAMP - €175

LONGCHAMP - €146

MISSONI - €190

ETNIA - €185
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FACE À FACE - €260

TOMMY HILFIGER - €165

BOSS - €190
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ZEISS SmartLife multifocale glazen

ZEISS Smartlife brillenglazen houden rekening met 
het hedendaagse dynamische kijkgedrag en de 
leeftijdsgebonden visuele noden, voor een helder 
en comfortabel zicht de hele dag door. Ideaal voor 
de huidige connected en on the move levensstijl.

 ✓ Zachte overgang van verte naar nabij 
zicht, doorheen alle kijkzones

 ✓ Kwalitatief dynamisch zicht in de 
perifere zone van het glas

 ✓ Snelle gewenning aan nieuwe glazen

 ✓ Bewezen hoge kwaliteit van zicht

ZEISS Zonneglazen

Ga deze zomer veilig de baan op met gepolariseerde 
ZEISS zonneglazen.

Licht op een glad oppervlak wordt weerkaatst. Het 
gereflecteerde licht veroorzaakt hinderlijke tot zelfs 
verblindende schitteringen.

Standaard zonneglazen zijn UV-
beschermend, maar kunnen deze 
schitteringen niet verhelpen. ZEISS 
Polarized neemt deze weerkaatsingen 
weg en gaan zo verblinding tegen.

ZEISS Polarized kan ook gecombineerd 
worden met ZEISS DriveSafe 
brillenglazen.



De acties in deze folder zijn geldig vanaf 01/04/2021 t.e.m. 31/08/2021 en zijn niet cumuleerbaar met andere acties. Prijzen inclusief BTW. 
Het is mogelijk dat sommige Opticoop opticiens niet alle afgebeelde modellen in hun assortiment hebben. Informeer u vooraf. 

V.U. Optiek Gekiere, Gistelsteenweg 385C - 8490 Jabbeke

Gistelsteenweg 385C  ∙  8490 Jabbeke  ∙  T 050 81 27 36  ∙  W optiekgekiere.be

WOOW - €252 BLUSH - €207

NEW!

NEW!


