
Pähkinäpuun väri sekä muut eri ruskean 
sävyt imartelevat kantajansa kasvoja. 
Karl Lagerfeld, Specsavers, 199 eur  
 

Ikoninen Club Master -kehystyyli 
yhdistettynä moderneihin yksityiskohtiin 
luo kehykselle urbaanin tuntuman. 
Karl Lagerfeld, Specsavers, 199 eur  

 

Yksinkertaisen tyylikäs, muovisia ja 
metallisia materiaaleja yhdistelevä malli 
sopii miesten ja naisten kasvoille. 
Karl Lagerfeld, Specsavers, 99 eur  

 

     

 
TIEDOTUSVÄLINEILLE 8.1.2014  

 

Tyyli kohtaa toimivuuden Karl Lagerfeldin 

designkehyksissä 

 
Maailman arvostetuimpien muotisuunnittelijoiden joukkoon lukeutuvan Karl Lagerfeldin 
uutuusmallistossa klassinen muotoilu kohtaa selkeät linjat ja elegantin värimaailman. 

Huippumuodin ikoni on suunnitellut silmälasimalliston lisäksi myös neljä uutta 

luksusaurinkolasimallia, joihin hän on ammentanut inspiraatiota eri tyylisuunnista aina 
retroista yksityiskohdista glam rockiin saakka. Naisten ja miesten Karl Lagerfeld -

kehykset ovat nyt saapuneet Specsavers Optikko -liikkeisiin kautta maan.  
 

Chanelin ja Fendin sekä tietysti oman merkkinsä pääsuunnittelijana 

tunnettu Karl Lagerfeld on yksi kaikkien aikojen tuotteliaimmista 

muotivirtuooseista. Muotineron uutta kehysmallistoa koristavat 

yksilölliset logot sekä muut yksityiskohdat tekevät kehyksistä 

muodikkaita, hauskoja ja toimivia.     

Karl Lagerfeld -mallisto sisältää kehyksiä naisille ja miehille, sekä 

molemmille tarkoitettuja unisex-malleja. 24-osaiseen mallistoon kuuluu 

metallisia, muovisia sekä molempia materiaaleja yhdisteleviä kehyksiä. 

Uutuuskehykset saapuivat Specsavers Optikko -myymälöihin 7.1. 

Kehysten hinta on 199 euroa, mutta ensimmäisen kuukauden ajan 

kehykset myydään tarjoushintaan 179 euroa.   

- Lagerfeldin uutuudet ovat täydellisiä kehyksiä 

valmistauduttaessa kohti kevättä! Näitä kehyksiä on helppo 

yhdistellä kevään ja kesän maanläheisiin asusteisiin. 

Pastellivärit ovat vahvasti esillä tänä keväänä ja näitä sävyjä 

löytyy myös Karl Lagerfeldin kehysmallistosta, kuvailee 

Specsaversin tuotepäällikkö Tanja Korteniemi. 

Karl Lagerfeld -aurinkolaseissa yhdistyvät klassiset linjat ja 

urbaani glamour  

Karl Lagerfeld -aurinkolasit ovat sulavalinjaisia ja kevyitä kasvoilla. Neljän 

uuden aurinkolasimallin ainutlaatuista sävymaailmaa rikastavat kiiltävät 

ja läpinäkyvät materiaalit sekä täyteläiset, asteittain voimistuvat värit. 

Lagerfeldin aurinkolaseissa ikoniset elementit solmivat liiton 

trendikkäiden ja selkeiden linjojen kanssa. Karl Lagerfeld -aurinkolasien 

hinta on 99 euroa. Uutuusaurinkolasit saapuvat myymälöihin 13.1. ja 

aurinkolasit vahvuuksilla ovat saatavilla 10.2. alkaen. 

 

Kaikki kehykset ovat lainattavissa kuvauksiin Miltton Showroomilta.  

 

Lisätietoja:       

Viestintäjohtaja Irene Hernberg, Specsavers Finland, 040 662 5866, irene.hernberg@specsavers.com 

Tuotepäällikkö Tanja Korteniemi, Specsavers Finland, 040 670 6240, 

tanja.korteniemi@specsavers.com 

https://ex.miltton.fi/owa/redir.aspx?C=677061fbc0f949f89015003b24faac16&URL=mailto%3airene.hernberg%40specsavers.com
https://ex.miltton.fi/owa/redir.aspx?C=677061fbc0f949f89015003b24faac16&URL=mailto%3atanja.korteniemi%40specsavers.com


Kuvapyynnöt: 

Viestintätoimisto Miltton, Maiju Meriläinen, 040 765 6146, maiju.merilainen@miltton.fi 

Kehyslainat:  

Miltton Showroom, Uudenmaankatu 4–6, Helsinki, 045 657 9607, showroom@miltton.fi 

 

Specsavers Optical Group on maailman suurin yksityinen optisen alan yhtymä, jolla on yli 1 400 

optikkoliikettä Iso-Britanniassa, Irlannissa, Alankomaissa, Espanjassa, Australiassa, Ruotsissa, 

Norjassa, Tanskassa, Suomessa ja Uudessa-Seelannissa. Yhtymän kokonaisliikevaihto oli vuonna 2012 

1,6 miljardia euroa. Optikot Doug ja Mary Perkins perustivat Specsaversin vuonna 1984, ja se on 

edelleen perheyritys. Suomessa Specsavers aloitti heinäkuussa 2007, ja ketjun liikeverkosto kattaa 

koko maan. 
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