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Chantal Thomass este nominalizată la SILMO d'Or 2022 
 

Realizată de Grosfilley Lunettes și proiectată împreună cu creatoarea Chantal 

Thomass, rama de ochelari Chantal Thomass model CT14188_C01 este nominalizată 

pentru câștigarea trofeului SILMO d`Or 2022, participând în categoria “Montures 

optiques ● Marques et Griffes”. 

 

Elementul diferențiator al monturii optice Chantal Thomass CT14188_C01 este  

rezultatul unei sinergii – anourile reliefate de culoare neagră intră în dialog cu brațele intens 

vibrate. Deși are o structură bazată pe un singur tip de material, designerul reușește să ne dea 

impresia dialogului dintre două elemente naturale – cristalul de mină și blana de zebră. 

 

 

Fabricant francez din Oyonnax, oraș situat în așa-zisa «Vale a plasticului», Grosfilley 

participă la cea de-a XXIX-a ediție a galelor SILMO d`Or cu o montura optică ce-și propune 

să continue tradiția Chantal Thomass Lunettes, colecția având deja în palmares un premiu 

SILMO d`Or câștigat în septembrie 2020. 
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Dacă rama CT14149_C02 – laureată a galelor SILMO d`Or 2020 - purta apelativul «Tigris» 

și actualul model CT14188_C01 se inspiră din natură. Având o structură integral realizată 

din acetat de celuloză - un material direct legat de lumea vegetală, rama nominalizată se 

remarcă prin contrastul de texturi dintre frontal și brațe. Anourile sunt reliefate cu ajutorul 

unui procedeu avansat de frezare computerizată, suprafețele exterioare ale frontalului oferind 

impresia unui cristal multifațetat de culoare neagră. Concepute drept un contrapunct vizual, 

brațele se remarcă prin alternanța dungilor albe și negre, dispuse în secvențe asimetrice ce 

dau impresia blănii de zebră. Compozițional, modelul CT14188_C01 respectă viziunea 

brandului Chantal Thomass, mixând cu nonconformism clasicul (structura din acetat de 

celuloză și frontalul butterfly de culoare neagră) cu modernul (frezarea CNC și decorul 

animal print). 

 

Adresată purtătoarelor ce apreciază deopotrivă expresivitatea formelor și energia 

contrastelor, rama de ochelari CT14188_C01 poate fi un accesoriu adecvat personalității 

stilistice ce definește categoria «dramatic». 
 

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

 

Despre Chantal Thomass Lunettes 
Fabricați în Franța de Grosfilley Lunettes, ochelarii Chantal Thomass sunt întotdeauna ancorați în spiritul 

brandului părinte, într-un discurs centrat pe frumusețe, libertate și nonconformism. Colecția 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. 

Chantal Thomass este un brand din categoria lenjeriei de designer, unanim apreciat de toţi iubitorii lenjeriei de 

lux. Prin talentul şi viziunea creatoarei pariziene, lenjeria intimă şi-a recâştigat statutul unui obiect al dorinței, 

iar femeia a redescoperit că poate fi atractivă şi seducătoare. 

Pentru mai multe detalii privind universul Chantal Thomass, vă rugăm să vizitați pagina social media. 

 

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

sectorul articolelor destinate îngrijirii vederii. În rândurile tuturor profesioniștilor, fie producători sau 

distribuitori, fie opticieni sau prescriptori, trofeele SILMO d`Or constituie recunoașterea la scară internațională 

a valorilor asociate acestui domeniu: impactul social și performanțele, materialele și inovația tehnologică, 

creativitatea autentică și originalitatea designului, armonia detaliilor și calitatea compoziției.  

Inaugurată în 1994, gala decernării premiilor SILMO d`Or a devenit astăzi un eveniment tradițional, fiind 

corelată cu expoziția pariziană SILMO (Salon International de la Lunetterie, de l’Optique Oculaire et du 

Matériel pour Opticien). Alegerea viitorilor câștigători SILMO d`Or 2022 este sarcina unui juriu condus de 

designerul Jun Gobron și compus din membri ce provin din diverse medii (designeri, artiști, jurnaliști, experți 

din fiecare categorie, reprezentanți ai marilor grupuri de achiziție etc) 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.  

 
 

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 7 branduri în licenţă temporară (Azzaro, Loris Azzaro, Charriol, Chantal 

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

https://bit.ly/3RZrRiv
https://bit.ly/3cBigKV
https://bit.ly/3cBigKV
https://goo.gl/Kh5R1C
https://www.facebook.com/chantalthomassparis/
https://en.silmoparis.com/ABOUT-SILMO-PARIS/SILMO-Paris-55-years-of-passion
https://en.silmoparis.com/Press/Press-releases/The-2022-SILMO-d-Or-awards-a-multi-cultural-jury-president
https://grosfilley.com/

