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HERE 
COMES
THE 
SUN

SUMMER’S HERE!  
Tijd om een nieuwe zonnebril op de kop te tikken. In ons zomermagazine 

ontdek je de mooiste nieuwigheden van onder andere Dior, Celine, Fendi, 

Gucci en Cartier. Heb je een topexemplaar gespot? Kom ‘em dan zeker 

proberen in de winkel. 

Draag je een bril? Laat ook je zonnebril op sterkte maken en geniet van  

50% korting op je zonneglazen. Meer info over de zonneglasactie lees je  

op pagina 14.

WHAT’S NEW? 
Daarnaast doen we in ons magazine de mooiste zonnebrillentrends voor jou 

uit de doeken. Deze zomer mag het vooral fun blijven en zien we ook heel 

wat vierkante sunnies. Mooi meegenomen voor wie niet zo’n fan is van de 

populaire ronde modellen. Lees dus snel verder!

Wil je op de hoogte blijven van onze komende acties, events en nieuwste 

musthaves? Volg optiek Lammerant op Facebook en Instagram.

 optieklammerant        @mysunglassboutique     

Every day 
is one step 

closer to 
Summer

CARIN €250

RAY-BAN €145

DIOR €380

COVER:
EQUE.M €450
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Zonnebrillen met grote glazen zijn megatrendy deze zomer. Niet 

alleen oversized exemplaren, maar ook shield sunnies zijn deze 

zomer van de partij. Dior pakt uit met de oversized DiorSoLight 

zonnebril. Smeer gerust nog voldoende zonnecrème, maar in 

ieder geval biedt dit exemplaar extra bescherming voor de 

gevoelige huid rondom de ogen. Een stoere zonnebril & optimale 

bescherming, twee maal ‘YES’!

Hello giga-zonnebril!

Trend #01

Probeer ze in de winkel of ontdek de nieuwste zonnebrillen  
op onze webshop: www.optieklammerant.be/webshop

CHRISTIAN ROTH €450

DIOR €290

LINDA FARROW €230BALENCIAGA €325
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9 juni is’t Vaderdag! Heb jij het ideale 

geschenk voor vaderlief al gevonden? 

Krijg 10% korting op alle zonnebrillen in de 

winkel of gebruik de code FATHERSDAY 

in de webshop. 

Niet zeker welke hij op het oog heeft? Dan 

scoor je zeker en vast met een cadeaubon. 

Want ook de week na Vaderdag geniet je 

van deze korting.

PS: uiteraard genieten ook dames 
en kinderen van deze actie! 

10% 
KORTING  
OP ALLE  
ZONNEBRILLEN*

VADERDAGACTIE!  

*Geldig vanaf 01/06/2019 tot en met 15/06/2019.  

Info & voorwaarden in de winkel.

Opvallende vormen, originele prints, 

subtiele accenten… Speelse designs 

maken de zomer extra fun! Kijk maar 

naar de hoekige zonnebril van Fendi 

of het barokke ontwerp van Elie Saab. 

Bij Chanel spotten we deze zomer 

details in denim en touw. Allen unieke 

zonnebrillen die mogen gezien worden. 

Neem het van ons aan, voorbijgangers 

kijken zeker nog eens om. 

Niet twijfelen, gewoon doen!

Houd 
het leuk!

Trend #02

PERSOL €235

LINKS: ELIE SAAB €290 
RECHTS: PERSOL €235

ELIE SAAB €290 

FENDI €330

PRADA €2556 7



Meet Frames and Faces: ons nieuwste brillenconcept met betaalbare brillen voor onbetaalbare 
gezichten. Ben je jong (van geest), hoef je geen bril van een gekend luxemerk of ben je op zoek naar 
een budgetvriendelijke montuur? Ga dan eens langs bij Frames and Faces. 

Design, mode, coole frames en blinkende glazen, dat is waar wij happy van worden. 
Als we die dan nog kunnen matchen met een happy face, dan kan onze dag niet meer stuk. 
Check nu onze gloednieuwe store!

01 
BETAALBARE BRILLENMODE …
Bij ons vind je betaalbare designbrillen voor 
onbetaalbare gezichten.  Geen idee welke 
montuur past bij jouw gezicht? Wij nemen je mee 
op blind date en stellen je met plezier voor aan 
je toekomstige partner-in-crime. Ook voor een 
oogmeting, informatie over verschillende soorten 
brillenglazen of een herstelling kan je bij ons 
terecht.

02
VOOR ONBETAALBARE GEZICHTEN
Ieder gezicht uniek. Jouw prachtige hoofd 
verdient waarschijnlijk een andere bril dan  
die vriendelijke snuit van je boezemvriend.  
Net daarom kiezen we niet voor 1 brillenmerk, 
maar voor  een divers aanbod brillen  en 
zonnebrillen. Voor zowel freaky,  funny  
als fancy faces. 

Zo hebben we brillen van gekende labels 
als Kendall+Kylie of Kenzo, maar evengoed 
prachtige zonnebrillen van kleinere merken als 
Sunday Somewhere of Simple.

03 
AUTHENTIC STORIES AND 
(ECO-) FRIENDLY FASHION
We blijven voortdurend op zoek naar jonge 
brillenontwerpers en authentieke verhalen. 
Creativiteit en kwaliteit staan centraal in onze 
zoektocht. Ook duurzame brillenmerken zoals 
Dick Moby vallen bij ons – en hopelijk bij jou – 
in de smaak!

CONTACT

Gentstraat 36 - 9800 Deinze
09 328 83 84
info@framesandfaces.be

www.framesandfaces.be

OPENINGSUREN

Maandag: gesloten
Dinsdag, woensdag en vrijdag: 
10.00 – 18.00
Donderdag: 10.00 – 20.00 
Zaterdag: 10.00 – 18.00

Vaderdagactie
vanaf 01/06/2019 
tot en met 15/06/2019 

10 % 
korting 
op alle 
zonnebrillen

Nieuw brillenconcept van Lammerant

Helemaal klaar voor een funky zonnebril? 
Al vanaf € 100 vind je bij ons heel 
wat leuke exemplaren!
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Op reis, een avondje uit of een drukke 

festivalzomer voor de boeg? Daglenzen 

zijn de ideale optie voor wie z’n bril af 

en toe wil wisselen voor het gemak van 

contactlenzen. Ook tijdens het sporten 

geniet je zo van meer vrijheid.

Bovendien heb je geen gedoe met 

onderhoud. Je steekt aan het begin 

van je dag een nieuw, schoon paar in 

en gooit ze aan het einde weg. Op die 

manier zijn daglenzen een eenvoudig en 

hygiënisch alternatief voor een bril.

De nineties micro-zonnebril krijgt 

concurrentie van zonnebrillen met een 

futuristische look. Dat gaat van grafische 

zonnebrillen zoals die van Dior Homme tot 

het strakke, maar subtiele cat-eye design 

van Saint Laurent.

Back 
to the 
future

Trend #03

CONTACTLENZEN

LINDA FARROW €240

SAINT LAURENT €255

DIOR €290

NU 
FESTIVALPROOF
MET EEN TE GEK

FESTIVALPACK*
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Summer 
state of 
mind

De ronde zonnebril verdwijnt niet van het 

toneel, maar krijgt wel een geduchte 

tegenstander. Grote vierkante en hoekige 

monturen strijden mee om de titel van  

‘#1 eyeweartrend voor zomer 2019’.  

Want toegegeven, niet iedereen staat met  

zo’n rond model. Daarom helpen wij je met 

plezier de juiste keuze te maken. 

Fair but 
square

Trend #04

GUCCI €330

GUCCI €330

CELINE €290
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ZONNEGLASACTIE  
= 1 GLAS GRATIS *

ZONNEGLASACTIE 

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 het vervangen van de glazen in jouw bestaande 

zonnebril.

* Alle Info & voorwaarden in de winkel.

Om het met de woorden van Vogue 

te zeggen: ‘grandpa glasses’. Denk aan een 

zonnebril met een dikke omlijsting, zoals die waar 

je (groot)vader moeilijk afstand kan van doen. 

Gespot bij ondere andere Tom Ford en Celine. 

Grandpa style

Probeer ze in de winkel of ontdek  
de nieuwste zonnebrillen op onze webshop: 
www.optieklammerant.be/webshop

Trend #05

TOM FORD €319

BALENCIAGA €495

TOM FORD €259

CARTIER €39014 15
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A U T H O R I Z E D  D E A L E R

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.OP T I E KL A M M E R ANT. BE
W W W. MYS U N G L A S S BO U T I Q U E .CO M

 optieklammerant       @mysunglassboutique       @optieklammerant

LINKS: GIORGIO ARMANI €235 
RECHTS: JIMMY CHOO €350

ANDY WOLF  |  ANNE & VALENTIN  |  BALENCIAGA |  CARIN  |  CAROLINE ABRAM  |  CARTIER  |  CELINE  |  CHANEL  |  CHRISTIAN DIOR  |  CHRISTIAN ROTH  |  DESIGN NATURELL   

DITA  |  EQUE.M  |  FEB31ST  |  FENDI  |  GIORGIO ARMANI  |  GUCCI   |  HOET  |  HOFFMANN  |  JIMMY CHOO  |  LINDA FARROW  |  LINDBERG  |  LUCAS DE STAËL  |  MARC JACOBS  

MONCLER  |  OAKLEY  |  ØRGREEN  |  PERSOL  |  PRADA  |  RALPH LAUREN  |  RAY-BAN  |  RES/REI  |  SAINT LAURENT  |  SERENGETI  |  THEO  |  TOM FORD  |  YELLOWS PLUS


