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NEWSLETTER:
TAVAT is a design-driven optical
NEWS
company dedicated to working
exclusively with the independent
opticians worldwide who exemplify
excellence in eyecare and eyewear.
TAVAT is a young company built
on the guiding principles of
independence, impeccable quality,
and designs that withstand the test of
YEAR
time. TAVAT offers functional iconic
eyewear with real performance
benefits for those in search of modernity, excellence and refined
elegance and are interested in design, purpose and functionality.
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SPOTLIGHT ON TAVAT DEALERS
TAVAT IS AVAILABLE AT INDEPENDENT OPTICIANS WORLDWIDE
TAVAT loves seeing your product merchandising in-store.
Please share with us by emailing: info@tavat-eyewear.com

THE GUISE ARCHIVES:

LOS ANGELES, CALIFORNIA USA
Cool. Authentic. Chic. Great Customer
Service. These are all common
descriptors when people talk about
this eyewear boutique. This one-of
-a
-kind eyewear shop in LA offers
carefully selected eyewear and well,
we love having them as one of our key
US accounts. Their celebrity clientele
is also tremendous, pictured here:
Mad Men’s January Jones (far left)
wearing TAVAT Tactile’s Bardolino.

RECENT MEDIA
COVERAGE
NETHERLANDS

Optiek & Mode’s latest edition highlights
masculine style & of course, eyewear, and
they wrote a nice article on TAVAT.

ECTENgiNEriNg

-

OPTIEK CUYX:

ZONHOVEN, BELGIUM

PrOduCTiON
OPTIEK & MODE MAGAZINE

Optiek Cuyx is one of the top optical
practices in Belgium, and we couldn’t
help but see their enormous TAVAT
poster from afar. Thank you!
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T vOOr sChErPE PrijzEN

MANNENSPECIAL
STARCK EYES nieuws ZOMERMODE 2013 kleurrijk DESIGNERS AAN HET

TAVAT FRAME FEATURE

WOORD Moscot, Face à Face, l.G.r., toM stevens, Marwitz en traction
PATRICK DEMPSEY Gezicht van silhouette GöTTI SWITZERLAND 20 jaar

ZOMER 2013
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OOr COmmErCiEEl suCCEsvOllE wiNkEls

It’s summer time and even vacation time for some? We hope so! TAVAT’s Edge II combines
the perfect mix of style, design, and functionality with unparallel lens protection with TAVAT’s
Melanin Polar lenses. We wanted to show you some of the key features that separate this metal
frame from all of the others.

Tavat
Eyewear
Tavat, gelanceerd in 2010 door de Amerikaan

voegen met de hedendaagse technologische

Jan Jeremy Baines, is een exclusief merk met
groot respect voor traditie. De monturen en

ontwikkelingen. Zijn vroegtijdige dood heeft de
Art Centre Community zeer geschokt. Tavat

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.

blijft met elke collectie Normans ontwerpers
gebruiken en blijft zo ook eer betonen aan deze
bijzondere designer.

Het bedrijf is gevestigd in de heuvels van
Pasadena, Californië, terwijl de brillen handmatig
vervaardigd worden in de Dolomieten in Noord
Italië.

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.

INDUSTRY LEADING LENS TECHNOLOGY!
MELANIN LENSES: IMPROVES VISUAL PERFORMANCE,
ENHANCES CONTRAST, ALLOWS SHARP VISION OF DETAILS
AND OFFERS LONG-TERM EYE PROTECTION

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

PERFECT FIT! DESIGNED
TO WITHSTAND EVEN A
“3GS SPLIT” MANEUVER

Tactile

DESIGNED TO FIT COMFORTABLY
UNDER HEADSETS OR HELMETS

Tactile

MEDICAL
STAINLESS STEEL
ZOMER 2013

Collecties

Ex-Cam

exclusieve platen acetaat, die tweemaal gepolijst
worden, en chirurgisch staal.
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.

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
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Tavat omvat twee collecties: Ex-Cam en Tactile,
gebaseerd op technologisch hoogwaardige
scharnieren. De toegepaste materialen zijn

CUSTOMIZED HYPOALLERGENIC
TAVAT NOSEPADS FOR COMFORT

deze herenmodezaak aanwezig om de Tavat
zonnebrillencollectie aan de klanten te tonen. En
met succes.

Melanin Lenzen
Tavat heeft voor de lenzen van de zonnebrillen

www.tavat-eyewear.com

gekozen voor Melanin, die de ogen beschermen

www.theyoungeyewear.nl

www.tavat-eyewear.com | info@tavat-eyewear.com

CLASSIC EYESHAPES
FOUND THROUGHOUT
AVIATION HISTORY

