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Το 2014 φορέστε γυαλιά ηλίου: 

RAY BAN 
 

 

 3513 
 
Το νέο AVIATOR της RAY BAN 
για το 2014. Φτιαγμένο από 
πανάλαφρο υλικό, με 
πλαστικούς φακούς για 
περισσότερη άνεση και λιγότερη 
αίσθηση του βάρους. Θα το 
βρείτε σε διαφορετικές 
αποχρώσεις ανάλογα με τις 
προτιμήσεις σας. 
 

 3025JM 
 
Η νέα σειρά της RAY BAN 
3025JM ήρθε για να μεταφέρει 
το κλασσικό AVIATOR στη νέα 
εποχή. Επιλέξτε μεταξύ 
εντωπωσιακών χρωμάτων για 
μοντέρνες εμφανίσεις. 
 

 4105 
 
Τα folding wayfarers χάρη στην 
τάση τους να διπλώνουν 
μπορούν να μεταφερθούν και 
να αποθηκευθούν πολύ εύκολα. 
Οι φακοί του είναι φτιαγμένοι 
απο κρύσταλλο ώστε να 
αντέχουν στα γδαρσίματα και να 
έχουν πολύ καλή οπτική 
διαύγεια. Επιλέξτε το για να 
κλέψετε τις εντυπώσεις! 
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GUCCI 
 

 

 3637  
 
Το GUCCI 3637 θα αποτελέσει 
ένα διαχρονικό κομμάτι στη 
συλλογή σας. Με φίνες 
λεπτομέρειες από δέρμα και 
μέταλλο στο βραχίονα.  
 
 
 
 

 3612 
 
Τα νέα oversized GUCCI 3612 
είναι ελαφριά και άνετα, 
διευκολύνοντας έτσι την 
καθημερινή σας χρήση. Ο 
συνδυασμός διαφορετικών 
χρωμάτων χαρίζει μια νότα 
φρεσκάδας στην εμφανισή σας. 
  
 
 

 3645 
 
Το GUCCI 3645 είναι ένα 
κλασικό κομμάτι το οποίο 
συνδυάζεται με  τη νέα τάση της 
εποχής  των cat's eye σχημάτων. 
Το τελείωμα του βραχίονά του 
φέρει την υπογραφή του οίκου 
σε συνδυασμό με το πράσινο - 
κόκκινο που εκπροσωπεί την 
ιταλική σημαία. 
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CARRERA 

 
 

 5001 
 
Tο CARRERA 5001 ανήκει στην 
κατηγορία των  wayfarer styles 
με την πινελιά της CARRERA. 
Είναι νεανικό, ελαφρύ με 
φακούς που καθρεφτίζουν σε 
ιριδίζουσες αποχρώσεις. Είναι 
το must have του καλοκαιριού. 
 
 

 8000 
 
Το νέο CARRERA 8000 συνδυάζει 
φακούς υψηλής απόδοσης και 
ευκρίνειας και ένα σκελετό 
κατάλληλο για κάθε είδους 
δραστηριότητα. Είναι ιδανικό 
για ποδηλάτες και γκόλφερς.  
 
 

 

SPEEDWAY 
 
To CARRERA SPEEDWAY χάρη 
στην ματ υφή του σκελετού 
δίνει στυλ στις καθημερινές σας 
εμφανίσεις. Θα το βρείτε σε 
πολλούς συνδυασμούς 
χρωμάτων που εντυπωσιάζουν. 
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MARC BY MARC JACOBS 
 

 

 

335              
 
Το νέο MMJ 335 πρόκειται να 
κλέψει τις εντυπώσεις! Κάντε 
την πόλη να δείχνει πιο μαγική 
μέσα από τους φακούς των 
γυαλιών ηλίου MARC BY MARC 
JACOBS.  Χαρακτηριστική 
πινελιά δίνουν τα pop art prints 
στους βραχίονες που θα 
απογειώσουν τις εμφανίσεις 
σας. 
 
 

 406 
 
Ποιά γυναίκα θα έλεγε όχι σε 
ένα γυαλί εμπνευσμένο από την 
τολμηρή αισθητική της 
δεκαετίας  των 1930’s και 1940’s 
του Hollywood; Το νέο vintage 
μοντέλο του οίκου MARC BY 
MARC JACOBS χαρακτηρίζεται 
από την φίνα σιλουέττα του, 
από εκλεπτυσμένες 
λεπτομέρειες και πλούσιο 
χρώμα! Τολμήστε την αλλαγή. 
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HUGO BOSS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

0561 
 
Το BOSS 0561  είναι 
κατασκευασμένο απο ελαφρύ 
υλικό, έχει φίνες λεπτομέριες με 
χαρακτηριστικούς  ματ 
βραχίονες και ανάγλυφο το 
λογότυπου του οίκου HUGO 
BOSS. 

 0568 
 
Τα γυαλιά ηλίου HUGO BOSS 
0568 έχουν κυρτό σχήμα και 
είναι σχεδιασμένα για κομψές 
σπορ εμφανίσεις. Οι φακοί είναι 
polarized χαρίζοντας σας 
μεγαλύτερη προστασία και 
άνεση.  
 

BOSS ORANGE 
 

 

 0131 
 
Το BOSS ORANGE 0131 ανήκει 
στη νεανική σειρά του HUGO 
BOSS. Αποτελεί ένα απο τα must 
have του καλοκαιριού.  Οι φακοί 
με τις μπλέ ιριδίζουσες  
αποχρώσεις σε συνδυασμό με 
το ιδιαίτερο design  στους 
βραχίονες του δίνει ένα 
ιδιαίτερο στυλ το οποίο δεν το 
αφήνει να περάσει 
απαρατήρητο. 
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TOMMY HILFIGER 

 

 

 1193 
 
Τα γυαλιά ηλίου TH1193 
ξεχωρίζουν για την ποιότητα 
των φακών τους. Οι polarized 
φακοί μειώνουν τις ενοχλητικές 
αντανακλάσεις κατα τη διάρκεια 
της οδήγησης. Ακόμα, είναι 
κατάλληλα για άτομα που 
ασχολούνται με το ψάρεμα, την 
ιστοπλοϊα και κάθε είδους 
θαλάσσιο σπορ. Επιλεξτε το για 
στυλ και προστασία. 
 

 1231 
 
Το ΤΗ1231 αποτελεί ένα 
κλασσικό, διαχρονικό κομμάτι 
στα ανδρικά γυαλιά ηλίου. 
Εντούτοις, δεν λείπει και η 
λεπτομέρεια από τους 
βραχίoνες εφόσον αναγράφεται 
ανάγλυφη η μάρκα παίζοντας με 
τους χρωματισμούς του 
σκελετού. 
 

 

 

 

 

 


