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DESIGN ULTRA-LEVE COM UM NOVO CONCEITO DE COR 

OS IMPRESSIONANTES E NOVOS ÓCULOS DE ARO COMPLETO “PURE WAVE” 
VÊM EM TONS SUAVES COM ACABAMENTOS QUE REMETEM AOS TÊXTEIS 
MODERNOS. 

As tendências de moda atuais, são repletas de uma ampla gama de cores e texturas, 
desde verde pastel, a camisas de algodão vermelho coral, vestidos de linho ou até a 
cordões em azul jean. Os tecidos e cores são usados para expressar personalidade, 
estilo e humor. Tendo isso em mente, a Silhouette inspirou-se para criar algo especial, 
apresentando assim a sua nova coleção “Pure Wave”. Decidiu pegar nas texturas e 
cores contemporâneas, apostando nas cores quentes e suaves encontradas nos têxteis 
modernos. Isto fica claro com a própria designação dos modelos: Red Cord, Royal 
Denim, Algae Twill e Lilac Cashmere. A coleção “Pure Wave” caracteriza-se pelo seu 
design frontal ultrafino combinado com proporções equilibradas e cores frescas. O 
resultado são óculos puristas, marcantes e de aro completo.  

Aparência bonita, fácil de usar e de aro completo  

A Silhouette combinou acabamentos e inspiração nas cores atraentes e formas 
modernas, com o ajuste perfeito, leves e estilo minimalista, de modo a tornar esta 
coleção indispensável para clientes exigente. As armações dispõem de um design 
ultrafino, uma vez que são fabricadas utilizando o vidro Myton, o que permite criar um 
visual bonito, casual e fácil de usar. “Tudo isto é sobre adotar um estilo puro e urbano, 
por meio de um conceito de cor moderna, dando à “Pure Wave” uma sensação subtil, 
mas emocionante”, ressalta Roland Keplinger, Diretor de Design. 

Design minimalista, simples e sofisticado 

Foi através do uso do plástico SPX®+ de alta tecnologia que se tornou possível criar o 
conceito “Pure Wave”. É um material premium desenvolvido pela Silhouette, que visa 
tornar o óculo de aro completo incrivelmente leve e flexível. Ainda, permite uma 
transição elegante e harmoniosa da frente para a haste. Como bónus, a sua tecnologia 
de charneira é única e livre de  manutenção, pois é integrada na armação sem a 
necessidade de recorrer a qualquer uso de parafusos. A glória culminante destes óculos 
são os seus exclusivos anéis de titânio. Detalhes como estes, ressaltam e evidenciam 
que a “Pure Wave” para além de design minimalista, é ainda inteligentemente pensada 
e executada com o maior cuidado. A engenhosidade destes óculos prende-se na sua 
simplicidade, e é por isso que as tendências de cor desta temporada, para além de 
atraírem a atenção através do vestuário, também o farão através de óculos premium 
que as acompanham. 

 


