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STARCK EYES NIEUWS ZOMERMODE 2013 KLEURRIJK DESIGNERS AAN HET
WOORD MOSCOT, FACE À FACE, L.G.R., TOM STEVENS, MARWITZ EN TRACTION
PATRICK DEMPSEY GEZICHT VAN SILHOUETTE GÖTTI SWITZERLAND 20 JAAR
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Tavat
Eyewear
Tavat, gelanceerd in 2010 door de Amerikaan
Jan Jeremy Baines, is een exclusief merk met
groot respect voor traditie. De monturen en
zonnebrillen worden in Amerika ontworpen
en in Italië vervaardigd door zeer vakkundige
ambachtslieden die hoge kwaliteit garanderen.
Tavat is een design-gedreven bedrijf dat zich
richt op mensen die het liefst alles uit hun leven
halen en kwaliteit waarderen.
Het bedrijf is gevestigd in de heuvels van
Pasadena, Californië, terwijl de brillen handmatig
vervaardigd worden in de Dolomieten in Noord
Italië.
Professor Norman Shureman van de Art Centre
College of Design in Pasadena leidde het Tavat
Design Team.
Zijn uitgangspunt was het combineren van
eenvoud met functionaliteit en het verenigen
van nostalgie met moderne technologie. Zijn
ontwerpuitdaging was het terugroepen van
brilsuccessen uit het verleden die de tand des
tijds hebben doorstaan en deze samen te

voegen met de hedendaagse technologische
ontwikkelingen. Zijn vroegtijdige dood heeft de
Art Centre Community zeer geschokt. Tavat
blijft met elke collectie Normans ontwerpers
gebruiken en blijft zo ook eer betonen aan deze
bijzondere designer.
Tavat vertegenwoordigt de ‘Made in Italy’
kwaliteit en elegantie met tijdloze stijl. Dit merk
is ervan overtuigd dat er maar één manier is om
‘meesterwerken’ te creëren, en dat is met de
hand.

Tactile

Tactile
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De Ex-Cam
Ex-Cam is gebaseerd op een techniek uit de
vliegtuigindustrie. Inspiratiebron is het voorwiel
van het landingsgestel van een vliegtuig. Deze
Ex-Cam werd genomineerd voor de Silmo
d’Or in Parijs. Nieuw op de Mido 2013 was
de Ex-Cam met onzichtbare flexveer aan de
buitenkant.
Tactile
Tactile Is een scharnierpunt met verschillende
flexstanden: simpel, functioneel en iconisch.
Melanin Lenzen
Tavat heeft voor de lenzen van de zonnebrillen
gekozen voor Melanin, die de ogen beschermen

Ex-Cam

tegen UV en HEV (High-Energy Visible). TLT
(Tavat Lens Technology) Melanin lenzen filteren
tot 97% van het HEV licht. Het resultaat: scherp
zicht, rustgevend voor de ogen en scherp
contrast.
Tijdens de lancering van de zomermode van
White in de Denneweg te Den Haag, was
Tavat importeur Herman de Jong als gast in
deze herenmodezaak aanwezig om de Tavat
zonnebrillencollectie aan de klanten te tonen. En
met succes.

www.tavat-eyewear.com
www.theyoungeyewear.nl
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Collecties
Tavat omvat twee collecties: Ex-Cam en Tactile,
gebaseerd op technologisch hoogwaardige
scharnieren. De toegepaste materialen zijn
exclusieve platen acetaat, die tweemaal gepolijst
worden, en chirurgisch staal.

