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John Lennon Eyewear för syns skull 

- bara hos Optikbutiken.se 
 

Popikonen John Lennon är inte bara känd för sin fantastiska musikgärning. Hans val av 

glasögonmodell har också blivit klassisk. Nu finns varumärket John Lennon Eyewear 

hos Optikbutiken.se - Sveriges enda återförsäljare av ett urval av bågar från John 

Lennon Eyewear.  

 

Glasögon är för många ett måste för att 

vardagen ska fungera, för andra är det en 

cool assesoir. Med jämna mellanrum blir 

någons glasögon en riktig innepryl, en 

modeassesoir och ett måste – även för dem 

som inte behöver glasögon för sin syns 

skull.  

 

John Lennon är en av dem som gjort 

glasögonbärande coolt. Och det var hans 

runda modeller som sedan dess använts både som glasögon och solglasögon. 

 

John Lennon Eyewear är licensierade av dödsboet 

efter John Lennon. Bågarna har en design som var 

den som John Lennon tyckte om. Han tyckte om 

modeller med en lätt och tunn metallram.  

 

 – Vi är stolta och glada att som enda återförsäljare i Sverige få sälja bågar från varumärket 

John Lennon. I ett första steg har vi tagit in tre modeller som passar utmärkt för både honom 

och henne. Det säger marknadschef Patrick Johansson på Optikbutiken.se som säljer glasögon 

till fasta låga priser både på nätet och i sin butik i Falkenberg.  

 

 

Mer information:  

Patrick Johansson, produktchef, Optikbutiken.se 

0703-65 65 10 

www.optikbutiken.se 

__________________________________________________________________________________ 
Optikbutiken.se är ett av få företag som fått både godkänt och beröm av Sverker Olofsson i SVT:s Plus. Det var den 29 januari 

2007. Optikbutiken.se som startade 2004 säljer glasögon på nätet till fasta låga priser. Företagets bas är Falkenberg och där finns 

företagets enda butik. Företaget ägs och drivs av två bröder, uppväxta och skolade i en optikerfamilj som varit verksam i 

branschen i mer än 45 år. I företaget finns gedigna kunskaper om vad som krävs för att glasögon ska vara bra och 

ändamålsenliga, allt från vilka glas som ska användas och hur de ska slipas, till hur bra bågar ska vara konstruerade och 

uppbyggda. Optikbutiken.se satsar på både kvalitet och mode. Nya kollektioner kommer flera gånger varje år. Både den egna 

Sørenson Collection och kända varumärken som t ex Mandarina Duck, Ray Ban, Polaroid, John Lennon Eyewear, Disney, Hello 

Kitty och Sunwise 

 


