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summer
spring

Ontdek snel onze nieuwe 
collectie en tot gauw !

Hilde & Martine



Het verlangen was nooit groter. Dagen die lengen, 
heerlijke buitenactiviteiten, verfrissende briesjes en 

verwarmende zonnestralen.

Heerlijk, die lente! En vooral, meer dan ooit welgekomen.
Het binnenzitten heeft voor velen lang genoeg geduurd dus trekken 

we met z’n allen massaal naar buiten. Daarbij kan een nieuwe 
(zonne)bril uiteraard niet ontbreken!

Beleef het voorjaar ten volle met onze nieuwe collectie. Voor elke 
look, oogsterkte of gelegenheid hebben we het gepaste model. 

Snuister door ons aanbod en geniet van een haarfijn zicht en 
complimentjes over jouw gloednieuw montuur. 

Ook klaar voor een scherpe blik op de toekomst?
We verwelkomen je graag in onze winkel!

spring  summer
COLLECTION 2022

COVER  WOOW - €187



TOM FORD - €355



TOMMY HILFIGER - €145



BA&SH - €180



ETNIA BARCELONA - €209

SALVATORE FERRAGAMO - €189 TOMMY HILFIGER - €145



TOM FORD - €260



BOLON - €130



harder,
better,
faster,
stronger.

NIKE - €159

HUGO BOSS - €135



ETNIA BARCELONA - €199

LONGCHAMP - €155LIUJO - €126



CARVEN - €249



RAY-BAN - €154



CARVEN - €249 CARVEN - €249

DAVID BECKHAM - €179



Your time to shine

Promo
Voorjaarsactie 2022

uni- of multifocale 
(zonne)glazen

50% 
korting op 2de paar



naar 
meekleurende 

glazen

Gratis 
Sensity-upgrade

Your time to shine

Promo
Voorjaarsactie 2022



De acties in deze folder zijn geldig vanaf 01/04/2022 t.e.m. 31/08/2022 en zijn niet cumuleerbaar met andere acties. Prijzen inclusief BTW. 
Het is mogelijk dat sommige Opticoop opticiens niet alle afgebeelde modellen in hun assortiment hebben. Informeer u vooraf. 

V.U. Optiek Gekiere, Gistelsteenweg 385C - 8490 Jabbeke

Gistelsteenweg 385C  ∙  8490 Jabbeke  ∙  T 050 81 27 36  ∙  W optiekgekiere.be

TÊTE À LUNETTES - €177

CAROLINE ABRAM - €276

EVIL EYE - €215

BLUSH - €207


