HERFST/ WINTER2017

JIMMY CHOO € 295

29/09 – 01/10
Weekend van
de Klant
Dit jaar geen Dag van de Klant, maar
Weekend van de Klant! Dat vieren we
het hele weekend met 10% korting op
brillen en zonnebrillen*. Zondag 01/10
zal de winkel doorlopend open zijn
van 10u tot 17u.
* Korting geldig op montuur, niet cumuleerbaar.
Info & voorwaarden in de winkel.

LINKS: POLO RALPH LAUREN € 170
RECHTS: RAY-BAN € 140
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GIORGIO ARMANI € 255
COVER:
LINKS: DIOR € 385
RECHTS: FENDI € 330
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Dé najaarstrend:
metaal is terug!
Gratis nachtzichtmeting tijdens
de ‘Week van Horen & Zien’.
Zwart en goud,
een tijdloze combinatie.
Durf jij buiten de lijntjes
kleuren?

PRADA € 260

3

TOM FORD € 299
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DRE
AM
BIG

FENDI € 280

ZONNEGLASACTIE
VERLENGD!
Geniet van 50% korting* op jouw zonneglazen op sterkte.
Check onze blog voor een overzicht van onze acties.
*Alle info & voorwaarden in de winkel.
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PRADA € 285
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PRADA € 305

VINTAGE VIBES
Dit najaar is metaal niet weg te denken! Naast
fijne, ronde brillen, pakken heel wat collecties uit
met vierkante pilootstijlen of metalen accenten.

SAINT LAURENT € 295

LINKS & RECHTS:
ØRGREEN € 435

CARIN € 285

PRADA gaat voluit voor metaal met deze

prachtige pilotenbril, terwijl SAINT LAURENT kiest
voor een combinatie van kunststof met metalen
branches. In kleuren als goud, zilver, brons of
gunmetal creëren ze een leuk retro accent!

7

02/10 – 07/10
Week van het Horen & Zien
organiseren we samen met Lapperre hoorcentrum

03/10: GRATIS TESTDAG
MULTIFOCALE CONTACTLENZEN

de ‘Week van het Horen & Zien’. Schrijf je in voor

Multifocale contactlenzen? Jawel, ze bestaan!

een van de twee infoavonden, kom langs voor een

Leeslenzen zorgen ervoor dat je overal de kleine

nachtzichtmeting of probeer gratis multifocale lenzen!

lettertjes kan lezen: van de menukaart tot je favoriete

Alle info vind je op www.optieklammerant.be

tijdens het sporten of een avondje uit…

Vanaf maandag 02/10 tot en met zaterdag 07/10

magazine. Bovendien bieden lenzen optimale vrijheid

Maak nu jouw afspraak om deze gratis te proberen:
Tel. 09 386 22 73 of via het online afsprakenformulier.

PROBEER ZE NU
EN ONTVANG

€15
VOORDEEL*

ONTDEK
ZELF HET
COMFORT

WAZIG ZICHT BIJ
KLEINE LETTERTJES?
KOM SNEL LANGS!
PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE™

17_ALCO_5747_MF Wave3_DM card_NL_v3.indd 1
* Exclusief eventuele aanpaskosten. Actie geldig tot 31/12/2017 bij aankoop van 2x30 pack DAILIES TOTAL® of DAILIES TOTAL® MULTIFOCAL
© 2016 Novartis MR2016-1307 11/2016
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06/10: INFOAVOND ROND
MULTIFOCALE OPLOSSINGEN

Graag een overzicht van al jouw mogelijkheden?

Worden de kleine lettertjes moeilijker leesbaar of heb

19u30. Inschrijven kan telefonisch via 09 386 22 73 of

je last van vermoeide ogen na een dag computer

per mail: info@optieklammerant.be.

Kom naar de infoavond op donderdag 5 oktober,

werk? Naarmate we ouder worden, neemt het
vermogen van ons oog om scherp te stellen af.

DE HELE WEEK: GRATIS NACHTZICHTMETING

Bovendien wisselen we vaker tussen verschillende

Heb je vaak last van hinderlijke reflecties of vermoeide

kijkafstanden: autorijden, bureauwerk, lezen, smart

ogen bij het rijden in het donker? Kom vrijblijvend langs

phone… Een inspanning die onze ogen extra belast.

voor een gratis nachtzichtmeting met de i.Profiler
van ZEISS. Dit meetsysteem neemt als het ware een

Een multifocaal brillenglas helpt om sneller scherp te

vingerafdruk van je ogen. Vraag ernaar in de winkel!

stellen. Maar daarnaast bestaan er heel wat andere
opties. Denk maar aan een computerbril of multi
focale contactlenzen.

Scherp zicht,
ook bij weinig licht ?

ZEISS DriveSafe brillenglazen

*
eel
d
r
o
o
V
€
tot 100
Geldig

t.e.m.

018

31/01/2

Wist je dat brillenglazen rijden veiliger en meer ontspannen kunnen maken, zelfs
bij neerslag en in het donker? Met 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!

Voordelen van ZEISS DriveSafe Lenses

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

De Duravision DriveSafe coating
vermindert verblinding door tegenliggers of straatverlichting tot 64%.

Duidelijk zicht op het wegdek,
dashboard en in achteruitkijk- en
zijspiegels.
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LINKS: DIOR € 340
RECHTS: TOM FORD € 310

BL
ACK
&GO
LD
10

LINKS: LINDBERG € 535
RECHTS: JIMMY CHOO € 395

DIOR pakt dit najaar uit met hun nieuwste ‘DiorStellaire1’ zonnebril: een oversized model met ultraplatte glazen in

zachte spiegelkleuren als goud, zilver of rosé. JIMMY CHOO zweert trouw aan hun romantische ontwerpen met de
nodige portie glitter. Let vooral op de met kant versierde hoeken van deze zonnebril.
Zwart en goud blijft een tijdloze topcombinatie.
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LINDA FARROW
PRIJS OP AANVRAAG
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DITA
PRIJS OP
AANVRAAG

LUXURY
Op zoek naar een bril met
nét die extra wowfactor?
Ontdek dan onze luxemerken
LINDA FARROW, DITA, LINDBERG

of CARTIER (P.17). Zowel de
brillen als de zonnebrillen zijn
gemaakt uit verguld titanium,
al dan niet in combinatie met

DITA
PRIJS OP
AANVRAAG

acetaat. Bovendien voelen
ze heel licht en comfortabel
aan. Probeer deze verrassende
designs nu in de winkel.
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ALAIN MIKLI € 325

FUNKY FLUO
De knallende fluokleurtjes van het Belgische
brillenmerk THEO kunnen de tint van jouw ogen
prachtig accentueren.
PS: Vanaf deze week kan je ons allemaal met
een kleurrijke Theo bril spotten…

HOET
PRIJS OP
AANVRAAG

ANNE & VALENTIN € 300

De ontwerpers zijn duidelijk fan van groene en
blauwe tinten zoals kaki, kobaltblauw of zacht
grijs. Gek op design? Check dan zeker de
3D-geprinte monturen van HOET!
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RES/REI € 390

THEO € 435
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LUCAS DE STAËL
PRIJS OP AANVRAAG
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HA
ND
MADE

LINKS: LINDBERG €475
RECHTS: LINDBERG HORN
PRIJS OP AANVRAAG

CARTIER
PRIJS OP
AANVRAAG

CARTIER € 370
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CÉLINE € 320

HELLO
WINTER
De gevlekte tortoise print
is er dit najaar niet enkel
LINKS & RECHTS:
MONCLER € 285

in bruintinten, maar ook in
grijze, roze en honingkleurige
schakeringen. MONCLER
versmelt tortoise acetaat
en metaal tot een
eigentijdse combinatie!
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LINKS & RECHTS: FEB31ST
PRIJS OP AANVRAAG
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GUCCI PRIJS OP AANVRAAG

PERSOL € 245

MARC JACOBS € 145

AUTHORIZED DEALER

ALAIN MIKLI | ANNE & VALENTIN | CARIN | CAROLINE ABRAM | CARTIER | CÉLINE | CHANEL | CHRISTIAN DIOR | DITA | DOLCE & GABBANA | FEB31ST | FENDI
GIORGIO ARMANI | GUCCI | HOET | HOFFMANN | JIMMY CHOO | KOMONO | LINDA FARROW | LINDBERG | LUCAS DE STAËL | MARC JACOBS | MONCLER | OAKLEY
ØRGREEN | PERSOL | PRADA | RALPH LAUREN | RAY-BAN | RES/REI | SAINT LAURENT | SERENGETI | STELLA MCCARTNEY | THEO | TOM FORD | YELLOWS PLUS

OPTIEK LAMMERANT
Gaversesteenweg 44 | 9800 Deinze | 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

Ruime privéparking via inrit naast de winkel

W W W.O P T I E KL A M M E R ANT. B E
W W W. MYSU NGL A S S BO U T I Q U E .COM

optieklammerant

@mysunglassboutique

@optieklammerant
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