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TIM VAN LAERE

IT’S TIME TO RISE AND SHINE!
Rise & Shine Eyewear is een jong bedrijf gespecialiseerd in ski
goggles. Wij staan voor hoogstaande kwaliteit skibrillen met
een strak design. Op www.skibril-kopen.nl is succes gegarandeerd en de kans om je shine te pakken zeer betaalbaar!

VISIE
Rise & Shine Eyewear is opgericht in 2014 en ontstaan vanuit onze liefde voor sport
en avontuur. Als fanatieke amateursporters hebben wij daarbij een gedeelde
passie voor snowboarden en skiën. Wij staan voor positiviteit, een sportieve lifestyle, met uiteraard een flinke dosis humor! Rise & Shine Eyewear staat voor kwalitatieve producten met een strak design. De focust ligt op skibrillen die een statement maken op de piste.
Daarnaast bieden wij graag service, dus worden alle goggles geleverd met in
totaal 2 verwisselbare lenzen (voor goed en slecht weer), een verwisselbare strap,
een fluwelen R&S pouch en een hard case om de goggle in op te bergen!
Komend winterseizoen willen wij een band opbouwen met onze community van
werknemers tot team riders en retailers, maar boven alles met onze klanten die
willen shinen. Hopelijk maakt u daar ook deel van uit!

BAS BASTEN

CHRISTIAAN BURGERS
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FRAMES
Onze skibrillen zijn unisex-modellen voor (en vanaf jong) volwassenen. Dit betekent
dat ze voor zowel mannen als vrouwen geschikt zijn. De focus ligt bij Rise & Shine Eyewear wél op een groot en opvallend design. Onze ski goggles sluiten uiteraard perfect
aan bij een skihelm. Dit is belangrijk voor het comfort en de veiligheid, maar ziet er
natuurlijk ook veel mooier uit. Check hieronder onze twee modellen!

STEALTH

VORTEX
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LENSES
(verwisselbaar!)

Een skibril moet goed zitten, maar het belangrijkste onderdeel is de lens. Er zijn
verschillende soorten, maten, vormen en kleuren. Rise & Shine Eyewear heeft sferische (bolvormige) lenzen, omdat die het breedste én dus het beste gezichtsveld op de
piste geven. Daarnaast zorgt een sferische lens ervoor dat het licht in een rechte lijn
jouw oog bereikt, waardoor je een scherp zicht behoudt. Komend winter seizoen
keuze uit 6 verschillende kleuren! Elke goggle word geleverd met 2 lenzen.
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STRAPS
(verwisselbaar!)

Voor ieder wat wils! Zie hieronder de strap designs waar je gegarandeerd mee opvalt. Uiteraard met siliconen antislip aan de binnenzijde.
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VORTEX
Laat een wervelwind
van sneeuw achter met
de Rise & Shine

Eyewear Vortex
goggle! Knal over de

piste heen en ben niet
bang om tegelijkertijd
je shine te pakken!

RISE & SHINE VORTEX
Rainbow / Red Lens
Jij spot alles en iedereen van mijlenver
weg door het frameloos montuur. Hierdoor heb je namelijk een veel breder
gezichtsveld dan een normale skibril
en dankzij de dubbele sferische lens
zal je alles haarscherp zien.Het zeer
strakke minimalistische design van de
R&S Vortex zit ook nog eens zeer comfortabel door de driedubbele schuimlaag aan de binnenkant van de skibril.
De anti-fog coating en de ventilatiegaten voorkomen condens tijdens afdalingen met hoge snelheid. Een goede
skibril is echt een onmisbaar
onderdeel van je uitrusting tijdens de
wintersportvakantie.
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STEALTH
Bigger, Better, Faster,
Stronger and Higher!
Laat je niet stoppen
met de Rise & Shine

Eyewear Stealth
Goggle. Jij bereikt

hiermee snelheden
waarbij je met gemak
onder de radar blijft!

RISE & SHINE STEALTH MATTE BLACK
Black / Silver Lens
Met deze extreme oversized ski goggle
heb je een panoramisch gezichtsveld
als een Ultra Full HD breedbeeld tv.
Dankzij de dubbele sferische lens zal je
alles veel scherper zien dan een normale skibril. Het episch grote design
van de R&S Stealth zit ook nog eens
zeer comfortabel door de driedubbele
schuimlaag aan de binnenkant van de
skibril. De ventilatiegaten houden je
hoofd koel tijdens de afdaling en de
anti-fog coating voorkomt condensvorming, zodat jij je kan focussen op
shinen. Een goede skibril is echt een
onmisbaar onderdeel van je uitrusting
tijdens de wintersportvakantie.
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SPECS
FRAME
Afmetingen: 180 mm x 105 mm
Minimalistisch Frameloos design
Panoramisch gezichtsveld
Super lichtgewicht frame
Verwisselbaar lens systeem

LENS
Verwisselbare lenzen
Sferische lens
Dubbele polycarbonaat lens
Categorie glazen: 1 en 2
UV-400 (100% UV-bescherming)
Anti-Fog coating

FRAME
Helm compatible
Driedubbele schuimlaag
Anti-condens ventilatiegaten
Unisex model

EXTRA
Extra lens
Fluwelen opbergzakje
Hardcase beschermhoes
Verpakking doosje
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