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LINDA FARROW
PRIJS OP AANVRAAG

COVER:
TOM FORD € 319

RAY-BAN € 149

GUCCI € 290

WIN
TICKETS
VOOR
BEAUVILLE!
7 JULI 2018
KASTEEL VAN OOIDONK
www.beau-ville.be

Net als de voorbijgaande maanden, organiseren we
ook in juni een leuke actie ter gelegenheid van ons
60-jarig bestaan. Maak kans op tickets voor Beauville,
een elektronisch festival op het domein ‘Kasteel van
Ooidonk’. Laat je meeslepen door de beats van DJ’s
als Faisal, Red D of Maxim Lany, geniet van culinaire
lekkernijen & een spektakel van licht en natuur.
We verloten 9 x 2 tickets voor Beauville. Dit onder
iedereen die in juni een bril, zonnebril of contactlenzen
aankoopt. De winnaar wordt bekendgemaakt op
zaterdag 30/06/2018.

Op de hoogte blijven van onze komende acties,
events & nieuwste musthaves?
Volg Optiek Lammerant op Facebook en Instagram,
of schrijf je in op de nieuwsbrief!
@optieklammerant
www.optieklammerant.be
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SUMMER’S
IN THE AIR
HEAVEN’S
IN YOUR EYES
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KALEOS € 250

VAN LINKS NAAR RECHTS:
TOM FORD € 250
TOM FORD € 319
CÉLINE € 340

TOM FORD € 250

CÉLINE € 340

ROSÉ
S’IL
VOUS
PLAÎT
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PERSOL € 185

VADERDAGACTIE!

10% KORTING
OP ALLE ZONNEBRILLEN*

10 juni is ’t Vaderdag! Heb jij al het ideale geschenk voor vaderlief?
Geniet van onze vaderdagactie en krijg 10% korting op alle zonnebrillen.
Uiteraard genieten ook de dames & kinderen van deze actie!
Tip: Schenk een cadeaubon, altijd een leuke verrassing.
* Geldig vanaf 02/06/2018 tot en met 09/06/2018. Info & voorwaarden in de winkel.

CÉLINE € 290

DIOR € 320

KOMONO € 100

TREND:
KLEINE BRILLEN
De nineties revival is nog niet voorbij! De kleine
zonnebril is deze zomer niet weg te denken uit
collecties van gevestigde merken als Céline,
Prada of Linda Farrow. Nog niet helemaal
overtuigd? Start dan met een budgetproof
versie van het Belgische Komono.
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DIOR € 340

DIOR € 340

LINKS & RECHTS:
DIOR € 300

DIOR € 360

JAUNE
& JOLIE
Dior pakt deze zomer uit met de prachtige DiorClub eyewear collectie.
In deze reeks speelt het modehuis met gekleurde zonneglazen in gele
of blauwe tinten. De rechte DiorClub2 zonnebril heeft een afneembare
clip-on. Ga resoluut voor een opvallende look met clip-on of houd het
iets subtieler zonder. Ook de DiorClub3, een oversized pilotenmodel, is
een echte topper!
Daarnaast omvat deze reeks ook een zomerse zonneklep. De zonne
klep is verkrijgbaar in verschillende kleuren zoals blauw, geel en grijs.
Een knipoog naar de kleurrijke zonneglazen. Met behulp van de
verstelbare riem pas je ‘em gemakkelijk aan. J’adior Dior!
Ontdek deze zonnebrillen ook in onze webshop:
www.optieklammerant.be/webshop
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LINKS: JIMMY CHOO € 375
RECHTS: JIMMY CHOO € 325
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KOPTELEFOON
bij aankoop van 2 x 90 pack
DAILIES® AquaComfort Plus®
daglenzen*

DAGLENZEN, JE BESTE
VRIEND OP REIS OF
NAAR HET FESTIVAL

GUCCI € 290

Daglenzen zijn de ideale optie voor wie
contactlenzen wil afwisselen met een bril
tijdens het sporten, een avondje uit of op reis.
Bovendien heb je geen gedoe met onderhoud.
Je steekt elke dag een nieuw, schoon paar in
en gooit ze aan het einde van de dag weg.
Op die manier zijn daglenzen een eenvoudig
en hygiënisch alternatief voor een bril. Niet
onbelangrijk voor fervente festivalgangers.
SAINT LAURENT € 389

NIEUW!

JIMMY CHOO
VOOR MANNEN!
Jimmy Choo lanceerde deze zomer hun
eyewear collectie voor mannen. Net zoals de
bestaande zonnebrillen voor vrouwen, zijn de
nieuwe designs heel stijlvol en ontworpen met
aandacht voor detail. Zo zien we zonnebrillen
afgewerkt met fijne studs, combinaties van
metaal en acetaat & tijdloze vormen.
JIMMY CHOO € 395
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FENDI € 320

ZONNEGLASACTIE!

1 GLAS GRATIS*
Draag je een bril? Dan kan je jouw zonnebril op
sterkte laten maken. Bovendien geniet je nu van onze
zonneglasactie. Bij aankoop van een zonnebril op
sterkte krijg je 50% korting op unifocale of multifocale
zonneglazen, ongeacht kleur of sterkte. Deze actie
geldt ook op het vervangen van de zonneglazen in
een bestaande zonnebril.
Tip: Ook Oakley sportbrillen kunnen op sterkte gemaakt
worden of combineer ze met contactlenzen. Vraag
ernaar in de winkel.
* Info en voorwaarden in de winkel.

FENDI € 370

UV-BESCHERMING
VOOR JONG EN OUD
Onbeschermde blootstelling aan de zon
veroorzaakt onherstelbare schade aan de ogen.
Wacht niet tot je ogen blijvende schade oplopen
en investeer in een kwalitatieve zonnebril. Die zijn
er in verschillende stijlen en prijzen. Ook voor de
kleinsten onder ons, beschikken we over een ruim
aanbod kinderzonnebrillen van onder andere
Ray-Ban of Polaroid.
Wist je dat de kleur van de glazen niets zegt over
de kwaliteit? Donkere glazen van slechte kwaliteit
zijn zelfs extra schadelijk, doordat de pupil
vergroot om meer licht binnen te laten. Zo kan er
echter ook meer UV-licht het oog in. Een zonnebril
met UV-filter conform de Europese normen is dus
een must. Wij helpen je graag verder.
CARIN € 250
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GUCCI
PRIJS OP
AANVRAAG

DITA
PRIJS OP
AANVRAAG

RALPH LAUREN € 140
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SHE’S
GOT
STARS IN
HER EYES
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LINKS: GUCCI € 350
RECHTS: GUCCI € 455

ANNE & VALENTIN | ANDY WOLF | CARIN | CAROLINE ABRAM | CARTIER | CÉLINE | CHANEL | CHRISTIAN DIOR | DITA | DOLCE & GABBANA | FEB31ST | FENDI
GIORGIO ARMANI | GUCCI | HOET | HOFFMANN | JIMMY CHOO | KALEOS | KOMONO | LINDA FARROW | LINDBERG | LUCAS DE STAËL | MARC JACOBS | MONCLER

VORMGEVING: WWW.EEUWENAERT.BE

OAKLEY | ORGREEN | 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

