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The Wave | O novo design da Silhouette é a síntese da elegância 
em óculos premium ultraleves.

A Silhouette apresenta com enorme entusiasmo “The Wave”, o seu 
novo design sem aro, que reflete em si a leveza, minimalismo 
e elegância a que a marca já nos habituou. 

Com este novo modelo, o fabricante Austríaco e líder mundial em 
óculos Premium sem aro foca-se em consumidores que procuram 
óculos elegantes, linhas fluídas e excepcionalmente leves para 
trabalho ou lazer. 

“The Wave” destina-se também a utilizadores que valorizam 
detalhes inteligentes, e está disponível com 4 formatos de lente 
diferentes, realçados por lentes com uma tonalidade e degradê 
que conferem ao design ainda mais personalidade.

Detalhes sofisticados e cuidadosamente desenhados. 

O efeito degradê das lentes é realçado por um acabamento 
colorido nas hastes ultraleves, que apresentam também um efeito 
de degradê especial, de aparência metálica. Com grande 
atenção aos pormenores, a haste incorpora ainda um anel de 
titânio que  confere um toque de requinte à peça. É este tipo 
de detalhes sofisticados e cuidadosamente desenhados fazem 
“The Wave” destacar-se. 

As hastes estão disponíveis cores, que são tendência em 2023: 
Lavanda Lightness, Laranja Trust, Azul Courage e Verde 
Independence. Cores frescas e modernas e formas novas e 

empolgantes tornam os óculos sem aro da Silhouette 
irresistíveis e absolutamente indispensáveis. 
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Design intemporal e harmonioso 

“O design elegante baseia-se na "expertise" e nas fórmulas 
de êxito comprovado da nossa marca, enfatizando 
elementos distintos”, afirma o diretor de design da 
Silhoutte, Roland Keplinger. 

“Linhas fluídas e um perfil elegante criam um apelo 
intemporal. E quando combinadas com um estilo muito 
equilibrado, temos um vencedor criativo confortável de usar.” 

Charneiras de encaixe, livres de manutenção, significam  os 

óculos fáceis de usar e hastes facilmente ajustáveis 
garantem uma adaptação perfeita.

Em suma, todos estes detalhes permintem sentir a leveza 
experimentada ao usar  “The Wave”. 




