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București, 2020 Octombrie 03  

 

Chantal Thomass “Tigris” a câștigat trofeul SILMO d'Or 2020  
 

Rama de ochelari Chantal Thomass “Tigris” a câștigat trofeul SILMO d'Or 2020 în 

categoria “Monturi optice ● Tendințe de modă”. După 4 ani*, Grosfilley Lunettes își 

adaugă în palmares un al doilea premiu SILMO d'Or, readucând Oyonnax, orașul 

natal al vestitului SILMO, în circuitul internațional al creativității și excelenței. 

Montura optică “Tigris” (CT14149_C02) a cucerit juriul printr-un design ce mixează cu 

nonconformism elemente clasice – forma round și cromatica aurie - cu accente moderne – 

procedeul de ancorare a manșoanelor de acetat și vernisarea în registrul jungle.  

 

Compozițional, modelul Chantal Thomass “Tigris” respectă viziunea brandului părinte**, 

într-un discurs centrat pe frumusețe, libertate, ironie și umor. Undeva la granița dintre 

acestea, designerul găsește o rezolvare structurală inedită și adaugă monturii feminine o 

bară superioară de rigidizare, element specific ochelarilor bărbătești din tipologia aviator.  

 

https://bit.ly/3cBigKV
https://youtu.be/qfOUY47MkSI
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“Tigris” dozează cu abilitate rigoarea și fantezia, curbele și liniile drepte, aspectul final 

fiind rezultatul unei sinergii – anourile round, culoarea și modul în care este așezată pe 

structura frontalului. Ochii sunt atrași de efectul optic al liniei continue ce unește cele 

două anouri circulare și care descrie litera C așezată orizontal. Contrastul dintre texturi – 

structura este integral colorată în auriu lucios, iar anourile sunt acoperite parțial de 

manșoane de acetat vernisate vibrant susțin și contrastul de gen – ochelari de damă 

prevăzuți cu punte dublă – un detaliu preluat de la modelele masculine.  

Dacă designul ramei CT14149_C02 a câștigat trofeul SILMO d'Or 2020 atunci aplicarea 

ei pe un personaj cu aer Chantal Thomass va avea efect wow. Adresată unor purtătoare ce 

iubesc deopotrivă armoniile clasice și exuberanța creativă, montura optică „Tigris” poate 

fi încadrată în segmentul de accesorii city chic. Imaginea de campanie asociată ramei 

câștigătoare susține ideea potrivit căreia afișarea unui accesoriu cu impact vizual maxim 

pune în evidență o persoană cu mare încredere în sine, pentru care expresia sinelui este 

rodul armoniei unui ansamblu dominat de ochelari. Având rol de protagoniști, ei sunt 

echipamente cotidiene de expresie utilizate în dramaturgia socială. În cazul ochelarilor 

Chantal Thomass, nu putem omite poziționarea lor ca armă de seducție. Înzestrați cu șarm 

și asumați cu naturalețe, „Tigris” intră în dialog cu vestimentația, machiajul, contururile 

feței, linia sprâncenelor, forma tunsorii, culorile aferente ochilor, părului și tenului. 

https://bit.ly/3cBigKV
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Urmând principiile de proiectare ale colecției, modelul CT14149 este declinat în trei 

versiuni cromatice - negru satinat cu decor dantelat_C1, auriu lucios cu decor animal 

print_C2 și negru satinat cu decor mozaic_C3. Pentru obținerea efectelor cromatice 

datorate aplicării manșoanelor din acetat de celuloză, Grosfilley a colaborat cu Aurochim, 

producător italian ce a pus la punct un procedeu ce poartă numele de anouri Windsor. 

 

Merită subliniat faptul că Tigris a candidat în aceeași categorie alături de o altă ramă 

pentru ochelari fabricată de Grosfilley – modelul Azzaro AZ30325, ambele produse 

făcând parte din tipologia “ramă metalică cu anouri închise și bară superioară”. 

 

În perioada 19-24 octombrie 2020, Tigris va fi alături de celelalte modele ale colecției 

Chantal Thomass Lunettes la cea de-a XXV-a ediție #IPSO25, eveniment ce are menirea 

de a promova întregul portofoliu de produse-servicii Sover Optica, precum și de a facilita 

contactul cu cele mai recente colecții purtând însemnele unor branduri celebre din 

industria mondială a ochelarilor. 

 
* 

Sâmbătă, 7 octombrie 2017, Grosfilley Lunettes a câștigat trofeul SILMO d'Or 2017 în categoria "Ochelari 

de soare ● Tendințe de modă" cu modelul «Metropolitan» realizat în colaborare cu designerul olandez 

Aari.Bostroem. 

 

** 

Fabricați în Franța de Grosfilley Lunettes, ochelarii Chantal Thomass se remarcă prin coerența 

compozițională, calitatea materialelor și atenția pentru detalii. Acordul de licență pentru producția, 

proiectarea și distribuția colecției Chantal Thomass Lunettes a fost semnat în 2013. Pentru detalii privind 

universul Chantal Thomass, vă rugăm să vizitați pagina web. 

 

- - - - - - - - - - - -  # # #  - - - - - - - - - - - - 

 

Despre trofeele SILMO d`Or 
Trofeul SILMO d`Or este o distincție acordată inovației, ce recompensează creativitatea și originalitatea din 

sectorul articolelor destinate îngrijirii vederii. Alegerea viitorilor câștigători SILMO d`Or 2020 este sarcina 

unui juriu ce evaluează candidații înscriși în fiecare din cele 10 categorii de referință: lentile sau dispozitive 

pentru vedere, vedere deficitară, ochelari pentru copii, ochelari pentru sport, monturi de vedere (design, 

tendințe și inovație tehnologică), ochelari de soare (design și tendințe) și materiale-echipamente.  

Deși, anul acesta, SILMO a fost nevoit să devină o expoziție itinerantă ce străbate Franța pe parcursul lunii 

octombrie, cea de-a XXVII-a gală SILMO d`Or a fost difuzată online. Sâmbătă, 3 octombrie 2020, la orele 

15:00, au fost anunțați câștigătorii, selecția făcându-se din lista disponibilă pe pagina salonului. 

 
Despre Grosfilley Lunettes 
Grosfilley Lunettes este un renumit fabricant francez specializat în proiectarea, producția și distribuția de 

monturi optice confecţionate din acetat de celuloză, betaplastic, cauciuc, monel sau oțel inoxidabil. 

Portofoliul actual al Grosfilley Lunettes cuprinde 6 branduri în licenţă temporară (Azzaro, Loris Azzaro, 

Charriol, Chantal Thomass, Vicomte A. şi Zilli Eyewear) și 1 house brand (Tehia). 

https://www.aurochim.it/en/prod/14/guaine-windsor-eye-rims.html
https://bit.ly/2HxykSF
http://bit.ly/2MMPaLW
https://bit.ly/2RZA496
http://bit.ly/2mXZSGE
https://goo.gl/Kh5R1C
https://www.facebook.com/chantalthomassparis/
https://youtu.be/qfOUY47MkSI
https://bit.ly/3iYMUAm
https://grosfilley.com/missionvision/

