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Hot og klassisk fra Sand 
Hos Louis Nielsen 
 
Kalenderen står på forår, og snart titter solen frem over Danmark. Til den 
nye solbrillesæson lancerer Louis Nielsen en lækker kollektion fra Sand og 
løfter desuden sløret for sæsonens trends 
 
 
Til den nye solbrillesæson har Louis Nielsen fornøjelsen af at kunne præsentere en ny 
eksklusiv kollektion af designersolbriller fra modehuset Sand. 

Kollektionen omfatter 15 modeller, der varierer fra det helt hotte og trendy til det abso-
lut klassiske look. 

De dominerende farver i kollektionen er sort, grå og brun og med lækre detaljer i sølv 
og guld. Formerne er elegante, og de flotte detaljer er diskrete og raffinerede - til for-
skel fra tidligere trends, hvor detaljer, logoer og lignende var langt mere dominerende 
og synlige. Nu går trenden langt mere i retning af nedtonet understatement. 

- Sand står for kvalitet og lækkert design, og jeg er glad for, at vi nu også kan udvide 
samarbejdet, så vi også har Sand solbriller på hylderne. I forvejen har vi jo brillestel 
fra Sand, siger administrerende direktør Mads Nygaard, Louis Nielsen A/S.  



 

 

Tips og trends 
Trenden inden for solbriller i år ventes at kunne deles op i tre kategorier: 

* Klassisk elegance (hvor Sand-kollektionen hører til) 
* Sjov og individualistisk  
* Vintage, (klassiske modeller og former er genfortolket og opdateret til år 2011). 

Klassisk elegance: Her ser man mest farverne sort, grå og brun med detaljer udført i 
guld og sølv. Det klassiske er altid trendy inden for solbriller. Nogen synes måske lige-
frem, at de meget ligner hinanden fra år til år, men faktisk varierer de forholdsvis me-
get - særligt i størrelsen. De klassiske solbrille-modeller har i år en tendens til at være 
forholdsvis store. Formerne er typisk runde - eller har form som pilotbrillerne, der efter-
hånden har været fremherskende i så mange år, at de betragtes som en ægte klassi-
ker. 

Sjov og individualistisk: Solbrillerne er domineret af stærke, klare farver. Størrelsen kan 
være både stor eller mindre, og formerne kan være en smule eksperimenterende. 

Vintage: I denne kategori tager designerne gamle stilarter op, genfortolker dem og 
opdaterer dem til moderne tider. I denne kategori kommer man særligt i år til at se - 
eller gense - solbriller, der vækker minder om 70'erne. 

 

 
 
 
 

 
 

### 
 
Om Sand 

Det danske modehus Sand står for passion, innovation og tidløst design. Fra materialer, pasform og 

detaljer til delikate snit. Helt fra starten i 1981 har virksomhedens grundlæggere, Lene og Søren Sand, 

haft en udsøgt sans for innovativt design, funktionel pasform, smukke stoffer og skulpturelle silhuetter. 

Varemærket er en flot blanding af den elegante italienske livsstil og skandinavisk håndværk og enkelt-

hed. 

 

Om Louis Nielsen 
Louis Nielsen A/S er en af Danmarks største optikerkæder med mere end 70 butikker og knap 600 
medarbejdere over hele landet. Virksomheden sælger årligt mere end en kvart million briller og 25 mil-
lioner kontaktlinser. Virksomheden er grundlagt i Aalborg i 1978 af optikeren Louis Nielsen, og i 2005 
blev Louis Nielsen A/S en del af verdens største privatejede optikerkæde Specsavers, som har mere end 
1.400 butikker i 10 lande verden over. Louis Nielsen A/S og Specsavers har som mission at levere høj 
kvalitet til faste, lave priser. 
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