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Belgisch
weekend

Subtiel
maar krachtig

CELINE
€270

18

Zaterdag 3 en zondag 4 oktober zetten we onze
Belgische brillenmerken Theo en Hoet in de kijker!
Ontdek als eerste hun nieuwe brillen voor winter 20202021. De volledige collectie is dat weekend te passen in
de winkel. Door te kiezen voor Belgische merken, steken
we onze lokale designers een hart onder de riem. Jij krijgt
in ruil een nieuwe look die helemaal on point zal zijn!

03/10 - 04/10

HOET
PRIJS OP AANVRAAG

THEO
LINKS: €435
RECHTS: €405
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België boven
Ontdek de nieuwe collectie
van Theo en Hoet tijdens ons
Belgisch weekend op 3 en 4
oktober.
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2
CELINE
€300

8

Klaar voor
het schooljaar?
Nog tot eind oktober scoor je in beide
winkels een nieuwe bril vanaf €169!

Benieuwd welke bril het best bij
jou past? Heb je meer vragen
omtrent je brilglazen of wil je
(multifocale) contactlenzen
proberen? Wij helpen je graag

verder. Bovendien hebben we
voor elk budget wat wils.
Veel kijk- en leesplezier!
Team Lammerant

4

Events

Dé musthave
brillentrends …

CAROLINE ABRAM
€250

Wie België zegt, zegt bier. Daarom
trakteren wij jou tijdens ons Belgisch
weekend op bieren van brouwerij
Vander Ghinste. Omer, oeliever!
Wil je erbij zijn? Gezien de Covidmaatregelen en het beperkt aantal
toegelaten klanten, raden we jou
aan een afspraak te maken.
Dat kan telefonisch op 09 386 22 73.
Of scan de QR-code & maak
meteen jouw afspraak online.

… voor winter 2020 en zomer 2021
ontdek je doorheen ons magazine.
Op pagina 4 ontdek je onze
favoriete vierkante, massieve looks.

Cover girl

#ikkoopbelgisch

Gratis geschenk bij aankoop
van een (zonne)bril op sterkte

Zaterdag 03/10: 9u – 18u
Zondag 04/10: 10u – 17u

BOTTEGA VENETA
BEIDE: €270

Dé trend

VOOR
WINTER 2020

CELINE
€270

GUCCI
HIJ:€435
ZIJ: €290
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Vierkante, massieve acetaten
brillen en zonnebrillen zijn al
even aan een opmars bezig,
maar nu is er geen ontsnappen
meer aan. Voortrekkers van
deze stijl zijn uiteraard Celine
en Gucci, die al een aardige
reputatie hebben opgebouwd
met hun robuuste creaties.
Ook andere merken blijven
niet achter. Kijk maar naar de
strakke vierkante exemplaren
van Moncler, Fendi en Bottega
Veneta.

FENDI
€260
DITA
PRIJS OP A ANVRA AG

MONCLER
€250
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GIORGIO ARMANI
€225

Back to

SCHOOL

SIMPLE
HIJ:€235
ZIJ: €205

= Bril + glazen vanaf €169*

ANNE & VALENTIN KIDS
€190
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Voor sommigen zit de
eerste schooldag er reeds
op. En da’s altijd een
beetje spannend, toch?
Een splinternieuwe outfit,
kraaknette boeken en
misschien ook wel een nieuwe
bril? Daarom geniet je tot
eind oktober van onze Back
2 School actie. Voor een bril
met glazen betaal je een
voordelige pakketprijs vanaf
€169. Kom dus zeker de
kinder- en jongerencollecties
van Tète à Lunettes, Simple,
Ray-Ban, Marc Jacobs of
Anne&Valentin ontdekken.

Studentenactie =
bril + glazen vanaf €169*
* Actie geldig tot en met 31/10/2020 voor jongeren t.e.m. 25 jaar of op vertoon van studentenkaart. Alle info & voorwaarden in de winkel.

Klaar voor het schooljaar? Een met misschien
heel wat online lessen & dus best ook een
update van je bestaande bril… Ontdek onze
fresh frames van Ray-Ban, Levi’s, Sunday
Somewhere, Ba&sh, Dick Moby & meer.
In september en oktober betaal je slechts €169
voor een bril inclusief glazen op sterkte.

Eco-friendly
frames for
fancy faces

DICK MOBY
€225

KOMONO
€119

3 en 4 oktober focussen we niet enkel op
milieuvriendelijke brillenmode, maar ook
op een duurzame lifestyle. Zo kan je het
volledige weekend de verzorgingsproducten
van Rainpharma testen en kopen. Niet
alleen ruiken ze heerlijk, ze zien er heel leuk
uit! Bovendien geven we één Rainpharma
beautybox t.w.v. € 132 weg, iedere klant maakt
dat weekend kans!

ROSS & BROWN
HIJ: €160
ZIJ: €135

Zaterdag 3 en zondag 4 oktober kan je
kennismaken met de eco-friendly frames van
Dick Moby. Dit Amsterdamse brillenmerk pakt
de vervuiling op een positieve manier aan.
Zo maken ze brillen in biologisch afbreekbaar
acetaat en gerecycleerd metaal. Zelfs de etuis
bestaan uit gerecycleerd leer en de smiley
brillendoekjes zijn gemaakt van gerecycleerde
10

PET-flessen.

11

SUNDAY SOMEWHERE
BEIDE €200
K ALEOS
€170

Wij zorgen dat weekend voor food &
drinks, de volledige collectie van Dick
Moby én een wijs cadeau bij aankoop
van een (zonne)bril op sterkte.

Frames and Faces staat voor betaalbare
designbrillen voor onbetaalbare
gezichten. Wil je alle merken ontdekken
of heb je nog een oogmeting nodig?
Maak dan heel snel en eenvoudig online
jouw afspraak. Scan de QR-code.

See you there!
Zaterdag 03/10: 10u – 18u
Zondag 04/10: 13u – 17u

PS: Bij ons scoor je al een frame vanaf 100 euro!

YELLOW PLUS
€435

SAINT L AURENT
BEIDE €385

Ben je fan van de vierkante
en hoekige trend, maar mag
het net iets subtieler voor
jou? Probeer dan eens een
verfijnd model in metaal
zoals die van Andy Wolf,
Yellows Plus of Saint Laurent.
De Dior bril hieronder kreeg
de toepasselijke naam
‘DiorSignature’, verwijzend
naar het handgeschreven
logo in de veer.

Simple,
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DIOR
€395

BUT
SIGNIFICANT

ANDY WOLF
€349
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RES REI
€330

PARADEPAARD
Komaan, wie krijgt er niet graag een
compliment over zijn of haar nieuwe
bril? Wij vinden het in ieder geval de
max! Met een van deze 5 monturen
is succes gegarandeerd.

PRADA
BEIDE €265
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1
Prada

De combinatie van 2 kleuren
doet deze brillen meteen
spreken. Ga je voor een
tijdloze combo van zwart en
wit, of toch maar brons en
grijs? Wij helpen je graag de
knoop doorhakken.
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Lucas De Staël

In hartje Parijs vind je het
atelier van Lucas de Staël.
De ontwerper en z’n team
maken er handgemaakte
brillen in leder, leisteen
en hout. Het ijzersterke
titanium kader zorgt voor
de nodige stevigheid,
maar houdt het geheel
desondanks vederlicht.

JIMMY CHOO
€275

Jimmy Choo

LUCAS DE STAËL
PRIJS OP A ANVRA AG

Dit Londense modehuis zorgt
steeds voor een glamoureuze
finishing touch. Let zeker op
subtiele details zoals strass,
glitteracetaat of het gebruik van
hun initialen.

LINDA FARROW
PRIJS OP A ANVRA AG
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Luxemerk Linda Farrow viert
haar 50-jarig bestaan met de
uitgave van de gelimiteerde
zonnebril ‘Dunaway’.
Van het model zijn slechts
400 stuks gemaakt. Een fikse
brillenketting maakt het
plaatje compleet.

100% uniek, een bril in
buffelhoorn. Dit natuurlijk
materiaal heeft steeds andere
schakeringen, waardoor je
nooit 2 maal dezelfde bril
zal hebben. Hier spot je een
combinatie van glanzend en
geborsteld hoorn.

Hoffmann

Linda Farrow

Lucas de Staël

3

HOFFMANN
PRIJS OP A ANVRA AG

5

TOM FORD
€330

Een waaier aan

LINDA FARROW
€750

WINTERKLEUREN
Klassieke kleuren zoals zwart, bruin
en bordeaux doen het steeds goed.
Maar waarom eens geen zachte
kristaltint of het winterse grijsblauw
proberen? Een combinatie van
kunststof en goud- of zilverkleurig
metaal geeft ook altijd een mooi
en subtiel resultaat.

CARTIER
PRIJS OP A ANVRA AG
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TOM FORD
€285

ANNE & VALENTIN
€405

09 386 22 73 | info@optieklammerant.be
Ruime privéparking
Openingsuren:
MA: 14.00 - 18.30
DI - VR: 09.00 - 12.00 | 13.30 - 18.30
ZA: 09.00 - 18.00

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
ANDY WOLF | ANNE & VALENTIN | BALENCIAGA | BOTTEGA VENETA |
CARIN | CAROLINE ABRAM | CARTIER | CELINE | CHANEL | DIOR |
CHRISTIAN ROTH | DESIGN NATURELL | DITA | EQUE.M | FENDI | GIORGIO
ARMANI | GARRETT LEIGHT | GUCCI | HOET | HOFFMANN | JIMMY CHOO |
LINDA FARROW | LINDBERG | LUCAS DE STAËL | MARC JACOBS | MONCLER |
MR. LEIGHT | OAKLEY | ØRGREEN | PERSOL | PRADA | RAY-BAN | RES/REI | ROLF |
SAINT LAURENT | SERENGETI | THEO | TOM FORD | YELLOWS PLUS

e

2 PAAR GLAZEN
= 50% KORTING

Vormgeving: www.eeuwenaert.be | Fotografie: Stefanie Geerts | Make-up: Vanessa Bossuyt

Gaversesteenweg 44 | 9800 Deinze

Wil jij als eerste op de hoogte blijven van
onze acties, events en nieuwigheden?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Bij optiek Lammerant en Frames and Faces krijg je
steeds jouw 2e paar glazen aan de helft van de prijs*,
binnen de 6 maanden na aankoop van je eerste bril.
Of je nu kiest voor een extra montuur, zonnebril op
sterkte of een sportbril… We bekijken samen met jou
de mogelijkheden.

Gentstraat 36 | 9800 Deinze
09 328 83 84 | info@framesandfaces.be
Openingsuren:
Dinsdag tem zaterdag: 10.00 - 18.00

www.framesandfaces.be
@framesandfaces

BA&SH | DAVID BECKHAM | DICK MOBY | GARRET T LEIGHT |
IRONIC ICONIC | KALEOS | KENDALL + KYLIE | KOMONO | LEVI’S |
MARC JACOBS | RAY-BAN | ROSS & BROWN | SIMPLE | SUNDAY
SOMEWHERE | WAITING FOR THE SUN | WILLIAM MORRIS | …

Wil jij als eerste op de hoogte blijven van
onze acties, events en nieuwigheden?
Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Prijzen onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Optiek Lammerant en Frames and Faces zijn niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten.

* Info & voorwaarden in de winkel.

