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Niken ja Polaroidin aurinkolasiuutuudet tuovat rennon 

loppusilauksen helletyyleihin   

Tunnussana kesän kuumimpaan aurinkolasimuotiin on tässä – ole rohkea! Specsaversille 

saapuneet Niken ja Polaroidin uutuusmallistot muodostuvat uskaliaista ja retrohenkisistä 

malleista, kuten 70-luvun modernisoiduista pilottityyleistä, neliskulmaisista metallikehyksistä 

ja ”keyhole”-nenäsilloista. Lue alta, miten löydät turvalliset ja tyylikkäät aurinkolasit tuleviin 

helteisiin.   

Hyvät aurinkolasit suojaavat silmiä auringon haitalliselta UV-säteilyltä, tekevät ulkoilusta miellyttävämpää ja 

parhaimmillaan päivittävät tyylin nykytrendien mukaiseksi. Aurinkolaseja ostetaan eri tavalla kuin silmälaseja, 

sillä tyyleissä, muodoissa ja väreissä tehdään usein räväkämpiä valintoja. Uskallus on avainsana myös kesän 

aurinkolasimuodissa, sillä kaikkia kauden uutuusmallistoja yhdistää nyt rohkeus ja retrohenkisyys.   

Urheilullista ja modernia – Nike Sportswear  

Urheilullisuutta ja trendikkyyttä arvostavan kesäkollin uusi 

ilme löytyy Nike Sportswear -retromallistosta. Niken 

aurinkolasit ammentavat voimakkaasti vaikutteita 70-luvun 

tyylistä, mutta lisäksi sporttisissa malleissa on ripaus 

modernia ja urbaania särmää.                                      

Nike-aurinkolasien hinta on Specsaversilla 199 euroa.  

Rentoa katu-uskottavuutta – Polaroid  

Rennon meiningin ystävä valitsee kasvoilleen Polaroidin sympaattiset retrolasit. Malliston kulmakivinä ovat 

kuultavat ja maanläheiset sävyt sekä herkulliset muodot. Polaroidin aurinkolasit tuovat katu-uskottavan 

loppusilauksen mitä erilaisimpiin tyyleihin.  

Polaroid-aurinkolasien hinta on Specsaversilla 99 euroa.  

Specsaversin pieni opas turvallisten ja 

tyylikkäiden aurinkolasien valintaan 

1. Varmista, että aurinkolaseissa on UV-suoja. UV 100 % 

tai UV 400 -merkinnät kehyksissä takaavat, että 

haitallinen ultraviolettisäteily suodattuu silmistä käytännössä 

kokonaan pois.  

2. Ruskeat linssit ovat paras valinta yleiskäyttöön, sillä ne tuovat tehokkaasti esiin ympäristön kontrasteja. 

Kesäkaduilla voi säväyttää jopa vaaleanpunaisilla, sinisillä ja keltaisilla linssiväreillä – on silti hyvä muistaa, 

että ne ovat pikemminkin tyylikeino kuin tehokas häikäisysuoja. 

 

3. Hyvät aurinkolasit istuvat kasvojen anatomiaan ja tuntuvat miellyttäviltä. Monilla suomalaisilla on korkeat 

poskipäät, jotka tuovat kehysvalintaan haasteellisuutta – aurinkolasien ei nimittäin pitäisi nousta poskipäille, 

kun hymyilet. Jos sinulla on korkeat poskipäät, suosi hieman ylöspäin kaartuvia kehysmalleja.  

Niken retrokehysmallisto hurmaa kesäkollien lisäksi 
toivottavasti myös kesäkissat! Nike, Specsavers, 199 eur 

”Keyhole”-nenäsilta tuo trendikkyyttä pehmeän kaakaon 
värisiin Polaroid-pokiin. Polaroid, Specsavers, 99 eur 



Ihmetteletkö, mitä tehdä vanhoilla 

aurinkolaseilla? Älä ainakaan heitä niitä 

pois!  

Jopa 90 % näköongelmista kärsivistä ihmisistä 

asuu kehitysmaissa. Specsavers kerää yhdessä 

Vision For All -järjestön kanssa käytettyjä silmä- 

ja aurinkolaseja ja vie niitä maailman köyhimpiin 

maihin.  

Voit tuoda nyt vanhat, hyväkuntoiset lasisi 

Specsavers Optikko -liikkeeseen ja antaa niille 

uuden elämän. Sinua lähimmän liikkeen löydät 

osoitteesta www.specsavers.fi.  

4. Polarisoidut linssit ovat hyödyllinen lisä 

aurinkolaseihin. Polarisoitu linssi poistaa silmille 

haitallisen UV-säteilyn, mutta ehkäisee samalla 

esimerkiksi vedestä ja hiekasta kimpoavaa 

kiiltoheijastusta. 

5. Säilytä aurinkolasejasi tyylikkäässä kotelossa, kun et 

käytä niitä. Näin vältät linssien naarmuuntumisen ja 

sankojen taipumisen.  

6. Markettilasit suojaavat silmiä UV-säteilyltä, mutta linssien optinen laatu on yleensä optikkoliikkeissä 

myytäviä aurinkolaseja heikompi. Se voi aiheuttaa näkökentän vääristymiä ja heikentää käyttömukavuutta.  

 
7. Käytätkö aurinkolaseja myös hiuspantana? Siinä 

tapauksessa sankojen ruuveja kannattaa kiristää aika ajoin 

optikkoliikkeessä, jotta linssit pysyvät napakasti kiinni 

kehyksissä.  

Lisätietoja:                            

Viestintäjohtaja Marjo Halonen, Specsavers Finland,  

050 598 7046, marjo.halonen@specsavers.com   

Tiedustelut: Specsavers Finland, 010 218 4380  

Kuvauslainat: Kaikki kehykset ovat lainattavissa 

kuvauksiin Miltton Showroomilta.  

Miltton Showroom, Uudenmaankatu 4–6, Helsinki, 

045 657 9607, showroom@miltton.fi  

Kuvapyynnöt: Viestintäkonsultti Maiju Ahonen, 

Viestintätoimisto Miltton, 040 765 6146, 

maiju.ahonen@miltton.fi 

 

Specsavers Optical Group on maailman suurin yksityinen optisen alan yhtymä, joka tarjoaa asiakkailleen 

ammattimaisia näönhuoltopalveluita sekä muodikkaita ja laadukkaita silmälaseja edullisin hinnoin. Ympäri 

maailmaa laajentuvalla yhtymällä on yhteensä yli 1 400 myymälää Iso-Britanniassa, Irlannissa, 

Alankomaissa, Espanjassa, Australiassa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa ja Uudessa-Seelannissa. 

Yhtymän kokonaisliikevaihto oli vuonna 2010 1,7 miljardia euroa. Optikot Doug ja Mary Perkins perustivat 

Specsaversin vuonna 1984, ja se on edelleen perheyritys. Suomessa heinäkuussa 2007 aloittaneella 

Specsaversilla on 92 Specsavers Optikko -liikettä, joista suurin osa on paikallisten yrittäjien omistuksessa. 

Nämä lasit luovat käyttäjän kasvoille mysteerisen filmitähti-
lookin. Polaroid, Specsavers, 99 eur 
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