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LINDA FARROW
€ 635
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Gucci pakt het groots aan.
Blader snel verder om onze

290 m2
BRILLENMODE

favoriete zonnebrillen te ontdekken.

The cool kids are in town!
Bescherm de ogen van de aller

Een bril is niet langer een nood

kleinsten met een hippe zonnebril.

zakelijk kwaad, maar uitgegroeid
tot een echt accessoire die jouw
look helemaal afmaakt! Samen

Ontdek de Chanel eyewear collectie

met jou gaan we op zoek naar

tijdens ons exclusief Chanel-weekend

de bril die het best bij jouw stijl en

op 29, 30 en 31 maart.

persoonlijkheid past.

Je eerste keer contactlenzen?

Net daarom kijken we voortdurend

Samen bekijken we welke lens

uit naar vernieuwende brillen

het best geschikt is.

merken. Zo hebben we sinds kort
de prachtige brillen en zonnebrillen
van Balenciaga en Eque.M (vroeger
gekend als Frency & Mercury)
opgenomen in ons aanbod.
Met 290 m2 aan brillenmode vind
je zeker en vast jouw ding!

GIORGIO ARMANI
€ 235

LET’S STAY
IN TOUCH!
Wil je op de hoogte blijven
van onze acties en events in
de komende zomermaanden?
Volg ons dan zeker op Facebook
en Instagram. Eind maart staat
alvast een exclusief Chanel
fashionweekend op de agenda.
Je leest er meer over op pagina 11.
Blader snel verder en ontdek
een selectie van de mooiste
nieuwigheden voor deze zomer!
Zonnige groetjes,
Team Lammerant

DIOR
€ 270
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COVER:
LINDA FARROW
PRIJS OP
AANVRAAG
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GUCCI
€ 250

BIG, BOLD
& BEAUTIFUL
Naast de kleine ‘lookover’ sunnies,
spotten we heel wat grote
modellen. Dat gaat van stoere,
vierkante vormen zoals deze Gucci
zonnebrillen tot verfijnde versies zoals
die van Linda Farrow op pagina 15.
Oversized zonnebrillen hebben hun
strepen dubbel en dik verdiend!

GUCCI
€ 330

GUCCI
€ 235

4

5

CARIN
€ 225

DIOR
€ 370

THE
PERFECT
MATCH
Heel wat brillen en zonnebrillen combineren
kunststof met metaal. Het geeft de modellen
een speels accent en breekt de kleur van het
acetaat. Deze stijlen zijn er in heel wat vormen
en kleuren!

PERSOL
€ 225
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ELIE SAAB
€ 345
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RAY-BAN
€ 85

LINKS: RAY-BAN € 90
RECHTS: DIOR € 350

Wist je dat de ogen van de
allerkleinsten extra kwetsbaar
zijn voor UV-straling? Daarom
hebben ook zij er belang bij een
zonnebril te dragen.
Zonnebrillen zijn er in alle maten,
ook voor baby’s en peuters.
Bovendien hoef je niet veel
geld uit te geven om een leuke
zonnebril te vinden. In de winkel
ontdek je hippe exemplaren
van o.a. Polaroid of Ray-Ban.

COOL
KIDS
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Misschien een leuk geschenk
voor een verjaardag of
aankomende communie?

LINKS: RAY-BAN € 85
RECHTS: RES/REI € 345
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CAROLINE ABRAM
€ 299

CHANEL
FASHION
WEEKEND

BRILLENKETTING
SCHAKEL
€ 49

VRIJDAG 29/03
9u – 12u & 13u30 – 18u30

ZATERDAG 30/03
10u – 18u

ZONDAG 31/03
10u – 17u

Chanel pakt deze lente uit met een reeks
RES/REI
€ 299

brillen en zonnebrillen met afneembare

BRILLENKETTING
VELVET
€ 42

Chanel stijl: een chain in zilver of goudkleurig

ketting. Die ketting komt uiteraard in ware
metaal met het CC-logo of een driedubbele
brillenketting met een metalen schakel, lederen
doorvlochten schakel en een parelketting.
Smaakt naar meer? Ontdek de volledige
Chanel collectie brillen en zonnebrillen
voor lente/zomer 2019 tijdens ons exclusief
Chanel-weekend.
See you soon!

TOM FORD
€ 250

THE
CHAIN
Zet jouw bril of zonnebril extra in de verf
met een kleurrijke brillenketting. Het eentonige
brillenkoordje moet plaats maken voor opvallende
en extravagante versies. Zo zijn er brillenkettingen
met bontgekleurde schakels of in sierlijk fluweel.
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THEO
BEIDE: € 390

CELINE
€ 290

YELLOWS PLUS
€ 390

BALENCIAGA
€ 327

ADVIES OP MAAT
Niet alleen de laatste brillentrends fascineren ons.
Zowel inzake brillenglazen als contactlenzen volgen we
de laatste ontwikkelingen op de voet. Met aparte meeten contactlensruimtes, een webshop en vriendelijke service
willen we onze klanten op alle vlakken bijstaan.
Niet zeker wel type glas past bij jouw dagelijkse activiteiten?
Of wil je contactlenzen proberen? Dan ben je van harte
welkom in de winkel. Maak je liever een afspraak?
Dat kan steeds telefonisch of online.
WWW.OPTIEKLAMMERANT.BE
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EQUE.M
€ 590

GUCCI
€ 390

FENDI
€ 390

LINDA FARROW
PRIJS OP AANVRAAG

KORTINGSBON

ZONNEGLASACTIE !
1 GLAS GRATIS*
Bij aankoop van een zonnebril op sterkte, krijg je 50% korting op
jouw zonneglazen = 1 glas gratis! Deze actie geldt voor unifocale
en multifocale zonneglazen, ook voor jouw bestaande zonnebril.
*Geldig vanaf 01/02/2019, op vertoon van kortingsbon. Alle info en voorwaarden in de winkel.
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ANNE & VALENTIN
€ 405

€15

NU
KORTING*

PROBEER
NU DAGLENZEN

JIMMY CHOO
LINKS: € 195
RECHTS: € 350

JIMMY CHOO
€ 395

Daglenzen zijn de ideale optie voor wie z’n bril wil afwisselen met
contactlenzen tijdens het sporten, een avondje uit of op reis. Ze zijn
eenvoudig en hygiënisch in gebruik: geen gedoe met onderhoud,
na het dragen gooi je ze gewoon weg!
Wist je dat er ook multifocale daglenzen bestaan? Naarmate je
ouder wordt, hebben je ogen minder vermogen om scherp te stellen
op verschillende afstanden. Dat dalende accommodatievermogen
van onze ogen, maakt lezen moeilijker. Denk maar aan de letters
op een etiket, in een boek of tijdschrift. In de optiek spreken we van
presbyopie. Een leesbril of bril met progressieve brillenglazen biedt dan
een oplossing, maar multifocale contactlenzen kunnen een discreet
alternatief zijn.
Bepaalde zonnebrillen, vooral grote en opvallende designs, kunnen
niet altijd op sterkte gemaakt worden. Laat dat je niet tegenhouden
en combineer je favoriete zonnebril met contactlenzen. Vraag ernaar
in de winkel. Samen bekijken we welke lens het best bij jou past.

* Actie onder voorwaarden. Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel.

16

17

PRADA
€ 235

CARTIER
BEIDE:
PRIJS OP
AANVRAAG

LINDA FARROW
€ 695

LUCAS DE STAEL
PRIJS OP
AANVRAAG
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CARTIER
€ 355

19

TOM FORD
LINKS: € 370
RECHTS: € 285
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AUTHORIZED DEALER

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 MET LAADPAAL VIA INRIT NAAST DE WINKEL

W W W. O P T I E K L A M M E R A N T . B E
W W W. MYS U N G L A S S B O U T I Q U E .CO M

optieklammerant

@mysunglassboutique

@optieklammerant

