Nu verkrijgbaar: De innovatie TAVAT Soupcan collectie

De TAVAT Soupcan is een nieuw innovatief design met een totaal nieuwe constructie. Volledig origineel &
verrassend draagbaar. TAVAT’s designer, Norman Schureman, had het “Soup Can” idee, terwijl hij werkte aan de
eerste Airman Collection.
Toen Norm een vriend bezocht in Arizona, die vliegtuigen bouwt en ermee racet, zag hij een oude poster aan de muur van de hangar.
Publiciteit voor een groep van gewassenbesproeiers, ergens in de jaren 30. In het weekend kwamen ze samen om air shows te geven,
ze noemden zichtzelf “De vliegende Burrito’s”.
Toen Norm hun ruwe brillen zag, beeldde hij zich in dat ze uit soepblikken gesneden waren en kreeg onmiddellijk het idee, dat na
veel studiewerk resulteerde, in niet enkel een compleet nieuwe manier om een montuur te maken, maar ook in een verrassend
vernieuwende collectie die tegemoet komt aan de huidige trends van gewicht en ronde glasvormen.

“We wensen dat Norm hier kon zijn om te zien wat er van zijn design geworden is, hij was zo enthousiast over dit idee, niet alleen als een origineel
designconcept, maar ook als thema van een designrichting die we bij TAVAT vastberaden zullen blijven volgen de komende jaren.” - TAVAT’s
oprichter, I. Jeremy Baines.
In een tijd waar het oprecht moeilijk is om nieuwe zaken te vinden in monturen, lanceert TAVAT de eerste 4 modellen: SoupCan Round en Panto in
metaal en ook in een versie met een combinatie van acetaat oogvormen. Elke stijl is met veel aandacht voor detail gemaakt door Italiaanse
ambachtslieden, in Noord Italië.
Alle TAVAT zonnebrillen zijn voorzien van Melanine glazen, maar kunnen ook verkocht worden als RX montuur of zonnebril, afhankelijk van de
behoefte.

Belangrijke eigenschappen:

Handgemaakt in Italië:
Vergeet de traditionele manieren om monturen te maken: TAVAT laat al deze normen en regels achter zich en zocht de échte
artisanale ambachtslieden op om iets revolutionair te brengen. Elk montuur is bijna volledig vervaardigd door Alpaca met
kleurcomponenten te munten, daarna worden de stukken geassembleerd en met de hand afgewerkt.
Melanine zonneglazen:
Elimineren tot 98% van het violet-blauwe licht en het daarmee gepaard gaande diffuus licht, verantwoordelijk voor verblinding en
verlies van contrast.
Unieke Details:
• “Sandwich” montuur constructie
• Ultra gekrast oppervlak – afgewerkt met de hand.
• Sluiting met het “Watch Crown” Mechanisme
• Hypoallergene en Comfortabele neusplaketten
• Hoger contrast
• Scherp zicht van alle details
• Bescherming van de retina

