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MARC JACOBS € 300

CÉLINE € 320

COVER, LINKS & RECHTS: 

LINDA FARROW
PRIJZEN OP AANVRAAG

WENKBRAUW 
HYPE
Met opvallende details 

bovenaan de bril of zonnebril 

zetten de ontwerpers jouw 

wenkbrauwen in de verf. 

Linda Farrow (cover) kiest 

voor een metalen accent, 

terwijl Marc Jacobs en Jimmy 

Choo (p. 5) voor een extra 

portie glamour opteren.
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COVER, LINKS & RECHTS: 

LINDA FARROW
PRIJZEN OP AANVRAAG

Zoals jullie misschien al weten, kreeg onze optiekzaak dit voorjaar een complete make-over.  

In het ruime en stijlvolle interieur, met aparte onderzoeksruimtes, komen de brillen en zonne-

brillen nu echt helemaal tot hun recht. We kozen voor lichte kleuren, een houten afwerking en 

gouden accenten. Zo creëerden we een warme, gezellige omgeving waar we jou ongestoord 

kunnen adviseren.

Want wist je dat Optiek Lammerant al sinds 1958 bestaat? 

Eric Lammerant richtte de zaak op en huidig zaakvoerder 

Lieven De Clercq leerde er de kneepjes van het vak. Intussen 

is Optiek Lammerant uitgegroeid tot een vaste waarde 

binnen de optiekwereld, met een 5-koppig team dat jou met 

plezier helpt in de zoektocht naar de perfecte bril.

En die brillen zien er opnieuw veelbelovend uit! In ons 

wintermagazine selecteerden wij voor jou enkele toppers 

en laten we je graag kennismaken met nieuwe merken als 

Saint Laurent, Stella McCartney en Jimmy Choo. Ontdek 

zeker onze vernieuwde website en shop ook online de 

hipste musthave sunnies van onder andere Céline en Dior.

Wil je graag op de hoogte blijven van de laatste brillentrends, events en acties? Volg ons dan 

zeker op Facebook of Instagram!

Veel kijk- en leesplezier!

Het Lammerant team
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LINKS: SAINT LAURENT € 324

RECHTS: SAINT LAURENT € 369
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JIMMY CHOO € 340

JIMMY CHOO € 309

GLITTER & 
GLAMOUR
Jimmy Choo brillen en 

zonnebrillen geven je look 

een ultravrouwelijke touch. 

Denk: Swarovski kristallen, 

glitter en strass. 
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SHINE 
BRIGHT  
LIKE A 
DIAMOND
De broers Dolce & Gabanna 

gaan nog een stapje verder. 

Deze zonnebril met diamant 

facet doet zeker en vast 

hoofden draaien.

PERSOL € 179

DOLCE & GABBANA € 210RALPH LAUREN € 185
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LINKS: RAY-BAN € 160

RECHTS: RAY-BAN € 170
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PRADA € 235

GIORGIO ARMANI € 210
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Scherp zicht,
ook bij weinig licht?
ZEISS DriveSafe brillenglazen

Wist je dat brillenglazen rijden veiliger en meer ontspannen kunnen maken, zelfs bij neerslag 
en in het donker? Met de DriveSafe brillenglazen, ontwikkelde ZEISS een brillenglas voor 

dagelijks gebruik en een comfortabeler zicht tijdens het rijden.

*Krijg nu € 50 korting op een paar unifocale DriveSafe brillenglazen en € 100 korting op een paar multifocale DriveSafe 
brillenglazen. Kom binnen en vraag naar de actievoorwaarden!

Beter zicht bij weinig licht
dankzij de Luminance
Design™ technology.

Minder verblinding door
tegenliggers of straatverlichting
in het donker.

Duidelijk zicht op het wegdek,
dashboard en in achteruitkijk- en
zijspiegels.

Voordeel*

tot € 100
Geldig t.e.m. 31/01/2017

Voordelen van ZEISS DriveSafe Lenses
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LINKS: SAINT LAURENT € 249

RECHTS: STELLA MCCARTNEY € 269
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VAN LINKS NAAR RECHTS:

BOTTEGA VENETA € 425 / € 415 / € 315

WINTERPALET
Naast wijnrode tinten spotten we dit najaar heel wat brillen in kaki en donkerbruin. Zachte aardekleuren zoals taupe doen het ook 

goed, net zoals nude roze bij de poedertinten. Sowieso een hit deze winter: monturen in donkerblauwe schakeringen. 

Zwart blijft uiteraard een klassieker, al komt het winterse ‘Sharkskin’, een makkelijk combineerbaar grijs, ook z’n plaatsje veroveren.
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LINKS: RES/REI € 390

RECHTS: RES/REI € 345ROND & RETRO
Ronde brillen zijn helemaal hot. Liever iets 

subtieler? Dan is het ‘pantos’ model misschien  

wel helemaal jouw ding. Die vorm is  

bovenaan en onderaan lichtjes afgeplat.

Volg de laatste trends

op onze blog:

optieklammerant.be/blog
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LINKS: ANNE & VALENTIN € 390

RECHTS: ANNE & VALENTIN € 240
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DIOR € 410

SHOP NU JE 
FAVORIETE 

SUNNIES ONLINE!
optieklammerant.be/webshop
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LINKS: DIOR € 385

RECHTS: DIOR € 325

15



HOFFMANN PRIJS OP AANVRAAG

NACHTZICHTMETING
Heel wat mensen – brildragers en niet-brildragers – merken dat hun 

zicht afneemt wanneer het schemert of donker is. Vooral in het 

verkeer kan dit hinderlijk en zelfs gevaarlijk zijn. Gelukkig is onscherp 

nachtzicht eenvoudig te verhelpen. De ZEISS i.Profiler® meet jouw 

ogen op bij verschillende groottes van de pupilopening en neemt 

zo de kleinste, interne oogfouten waar. Met die informatie laten we 

geïndividualiseerde brillenglazen met i.Scription-technologie maken, 

geoptimaliseerd voor jouw ogen. 

De voordelen:

- Een scherper en meer ontspannen zicht,  

 zowel ’s nachts als overdag

- Minder hinder van reflecties en halo’s

- Meer contrast en een betere kleurperceptie 

Vraag een gratis evaluatie van jouw nachtzicht met de 

ZEISS i.Profiler® en kom binnen de 5 minuten te weten hoe 

het met je nachtzicht is gesteld.

POLATEST
Dikwijls last van hoofdpijn, vermoeide ogen of spanning in je nek 

of schouders? Dan heb je mogelijk heteroforie, een afwijking in 

de stand van de kijkassen waardoor het beeld op ons linker- en 

rechternetvlies verschilt. Om een scherp beeld te verkrijgen, 

verbeteren onze oogspieren en hersenen die fout. Helaas werkt die 

natuurlijke correctie niet bij iedereen feilloos. Aan de hand van de 

Polatest kunnen we een eventueel afwijkende oogstand opsporen 

en jouw probleem gedeeltelijk of volledig oplossen door middel van 

prismatische brilglazen.
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HOORN
Wist je dat er brillen in 

buffelhoorn bestaan? 

Doordat elke hoorn een 

andere structuur heeft, is 

ieder montuur uniek qua kleur. 

Hoornen brillen zijn vederlicht 

en zo heel aangenaam om 

te dragen. Ontdek nu ook 

de Tom Ford Private Eyewear 

collection, brillen en zonne-

brillen geproduceerd uit 

natuurlijk buffelhoorn.

LINKS: TOM FORD € 250

RECHTS: TOM FORD PRIVATE COLLECTION € 600
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MULTIFOCALE LENZEN
Naarmate we ouder worden, kunnen onze ogen wel wat hulp gebruiken. Het vermogen van de ogen om scherp te stellen 

vermindert, waardoor het moeilijker wordt om voorwerpen van dichtbij te zien. Het lezen van de kleine lettertjes in de krant of op 

verpakkingen gaat niet zo vlot meer. Ook het zicht op middellange afstand, zoals kijken naar het beeldscherm van een computer, 

gaat achteruit. Die natuurlijke achteruitgang van onze ogen heet presbyopie. 

Multifocale contactlenzen zijn in dat geval een perfect en discreet alternatief voor een bril, ook wanneer je beide wil afwisselen. 

Multifocale contactlenzen zijn zo ontworpen dat ze inspelen op de natuurlijke werking van de pupil. Meestal is het leesgedeelte 

in het midden van de lens ingewerkt en wijzigt de sterkte geleidelijk aan naar de rand van de lens. Dat zorgt voor een vloeiende 

overgang tussen het dichtbij, op middellange afstand en ver weg kijken. Of je nu de menukaart van een restaurant leest of tv kijkt, 

met deze lenzen kun je alles weer prima zien.

Multifocale lenzen sluiten het gebruik van een bril niet uit want ze bestaan zowel in maand- als daglenzen. Een perfecte aanvulling 

tijdens het sporten of een weekendje weg.

Ontdek nu multifocale dag- en maandlenzen. 
Scherp en helder zicht op alle afstanden.

www.lenzendragen.be

ER  G ING EEN WERELD
VOOR ME OPEN!”

“M I JN 

EERSTE
KEER   

LEESLENZEN…

NIEUW
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Ontdek nu multifocale dag- en maandlenzen. 
Scherp en helder zicht op alle afstanden.

www.lenzendragen.be

ER  G ING EEN WERELD
VOOR ME OPEN!”

“M I JN 

EERSTE
KEER   

LEESLENZEN…

NIEUW
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ØRGREEN € 435

LINDBERG € 515
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LINKS: FENDI € 330

RECHTS: FENDI € 260

METALLICS
Fijne metalen veren, een metalen detail verwerkt in de montuur 

of branches en kunststof gecombineerd met metaal. Van zilver 

over goud tot koperkleurig. Metaal is overal!
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CAROLINE ABRAM € 255

KIDS: ANNE & VALENTIN € 180
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LINKS & RECHTS: FEB31ST € 525
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LINKS & RECHTS: 

LUCAS DE STAËL PRIJS OP AANVRAAG 

HANDGEMAAKTE 
BRILLEN
Het Italiaanse FEB31st daagt de 

brildrager uit met een speelse 

wisselwerking tussen hout en kleur. 

Lucas de Stael verrast op zijn beurt 

met ultralichte brillen in leder of 

leisteen. Kleine ambachtelijke spelers 

met unieke monturen. We like!
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LINKS: THEO € 420

RECHTS: THEO € 435

Gaversesteenweg 44 | 9800 Deinze | Ruime parking via inrit naast de winkel

09 386 22 73 | info@optieklammerant.be 

Openingsuren:  ma: 14.00 - 18.30     di - vr: 09.00 - 12.00 | 13.30 - 18.30     za: 09.00 - 18.00

 optieklammerant      @optieklammerant      @optieklammerant

W W W . O P T I E K L A M M E R A N T . B E

ALAIN MIKLI
ANNE & VALENTIN
BOTTEGA VENETA
CAROLINE ABRAM
CARTIER
CÉLINE
CHANEL
CHRISTIAN DIOR
DOLCE & GABBANA
FEB31ST
FENDI
GIORGIO ARMANI
HOFFMANN
JIMMY CHOO
LINDA FARROW
LINDBERG
LUCAS DE STAËL
MARC JACOBS
OAKLEY
ØRGREEN
PAUL SMITH
PERSOL
PRADA
RALPH LAUREN
RAY-BAN
RES/REI
SAINT LAURENT
SERENGETI
STELLA MCCARTNEY
SUNDAY SOMEWHERE
TÊTE À LUNETTES
THEO
THIERRY LASRY
TOM FORD

A U T H O R I Z E D  D E A L E R


