
Franska glasögonvarumärket IZIPIZI fyller 10 år och firar med en
limiterad kollektion!

För att fira sitt 10 års jubileum har det franska glasögonföretaget IZIPIZI valt att utgå från en av sina grundvärderingar – leendet! Den
limiterade kollektionen består av sol- och läsglasögon för vuxna samt solglasögon för barn från 5 år. Bågarna kommer i IZIPIZIs ikoniska
modell #D i tortoise med inslag av gult – en symbolisk färg för IZIPIZI.

IZIPIZI grundades 2010 av högstadievännerna Charles Brun, Quentin Courtier och Xavier Aguera från franska Lyon efter att ha observerat
sina föräldrars ständiga problem att hålla koll på sina läsglasögon. De många färg- och mönstervariationerna samt valmöjligheter i antal
modeller gör det enkelt att för den som vill, välja glasögon som sticker ut. Prisklassen på IZIPIZIs produkter gör det möjligt att skaffa fler
varianter att växla mellan.

Varumärket utvecklar ständigt sitt sortiment och gör förutom egna studiokollektioner en rad spännande samarbeten. IZIPIZI har samarbetat
med legendariska varuhus som Colette, Le Bon Marché och Merci samt med varumärken som Atelier Bartavelle, Bonpoint, Sunnylife och
Woolrich.

IZIPZI designar glasögon med ett innovativt koncept och med säsongsbetonade kollektioner. I sortimentet finns:

#SCREEN består av glasögon som filtrerar 40% av det blå, skadliga ljuset och passar dem som spenderar mycket tid framför en skärm,
mobil eller dator men även dem som har ålderssynthet. Finns i modeller från 5 års ålder.

#READING består av glasögon för ålderssyntet.

#SUN består av solglasögon i modeller från bebis till vuxen.

#SUN Reading består av solglasögon för ålderssynthet.



#SUN Glacier är solglasögon med 100% UV skydd som är speciellt anpassade för vintersport.

#SUN Snow är en kollektion snygga och bekväma snowboard- och skidglasögon med minimalistisk design som har ett inbyggt anti-fog-
system som motverkar kondensering. Skidglasögonen har 100% UV-skyddande glas.

#SUN Nautic är IZIPIZIs modemedvetna solglasögon speciellt anpassade för vattensport och aktiviteter på sjön.

Idag har IZIPIZI sitt huvudkontor i Paris och har över hundra anställda. IZIPIZIs produkter finns i över 5000 butiker i 89 länder. Det växande
glasögonvarumärket har med sitt innovativa koncept blivit en tongivande aktör på marknaden. Intentionen är att designa glasögon som är
prisvärda likväl funktionella och trendmedvetna. IZIPZI ger ett alternativ vi inte vill tappa bort.  

IZIPIZI finns representerade på Arket, Vallgatan 12, Designtorget, Nordiska Galleriet och Åhléns, m.fl.

 

För ytterligare information och varuprover, vänligen kontakta:

EKPR & Kommunikation │Telefon: 08-667 22 06 │E-mail: linnea.dubois@ekpr.com

Högupplösta bilder finns på: www.ekprbildbank.com 


