

A MARCA
A McLaren nasceu como uma empresa criadora de carros pioneiros em tecnologia
de ponta e engenharia avant-garde. Destaca-se como uma marca sofisticada,
autêntica e de luxo, onde o principal foco da ação é a experiência do utilizador.

PREPARAR - COMPROMETER - PERTENCER
Uma das marcas de alta tecnologia mais ilustres do mundo.

A Mclaren Vision surge fiel à essência Mclaren com
um design elegante e inovador, em prol do
desempenho e da performance. Com fabricação
na Europa (Itália e França), a coleção Mclaren Vision
é sinónimo de Pura Tecnologia e introduz o
conceito de Luxo Tecnológico no eyewear.

TECNOLÓGICA
INOVADORA
DESPORTIVA
LUXUOSA
MASCULINA

A COLEÇÃO
31 modelos (17 armações + 14 óculos de sol)

DESIGN INOVADOR
E AVANT-GARDE

ERGONOMIA E
FUNCIONALIDADE

A série Ultimate venceu o prémio Silmo
d’or 2018 de inovação e tecnologia.
Os modelos apresentam uma charneira e mola
rotativa a 180o, em 100% titânio (patente McLaren).

Óculos criados para momentos de ação,
permitindo um elevado desempenho.
Plaquetes ergonómicas em silicone com
um ajuste multidimensional.

ALTA TECNOLOGIA E MATERIAIS NOBRES
Utilização de materiais tecnologicamente avançados (aço inoxidável, titânio e elastómero).
Óculos impressos em puro titânio 3D com acabamento manual.
Acabamento e tratamento com processo PVD, a melhor e mais despendiosa técnica de
revestimento de cores.

ULTIMATE SERIES

SUPER SERIES

Titanium 3D

Titanium rimless
6 armações + 6 sol

7 armações + 3 sol

Graphite

OneSec

9 SKU’s - 15 SKU’S

30 SKU’s - 28 SKU’S

21 SKU’s - 13 SKU’S

1 SKU

4 armações + 4 sol

1 sol

ULTIMATE SERIES

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=mwLYzrvWMtk&t=1s
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=mwLYzrvWMtk&t=1s
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=mwLYzrvWMtk&t=1s
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=mwLYzrvWMtk&t=1s
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=mwLYzrvWMtk&t=1s

O 1º óculo impresso em titânio 3D. A charneira com rotação a 180o proporciona
um movimento que permite o encaixe perfeito no rosto, bem como a possibilidade de guardar
os óculos de forma fácil e compacta. A utilização de materias nobres como o titânio e o elastómero,
garante leveza, conforto máximo e enorme resistência.
Impressão 3D
Puro titânio

Charneira em titânio
Rotação 180o

Proteção Solar
Index Nylon elevado
Categoria 1

Aço inoxidável em dupla
injeção de elastómero e
acabamento antiderrapante
Prémio Silmo d’or 2018
de Inovação e tecnologia

8 Modelos

Mod MLULTO04

Mod MLULTO05

Mod MLULTO06

Mod MLULTS01

Mod MLULTS02

Mod MLULTS03

Mod MLULTO07

Mod MLULTS04

SUPER SERIES/ Rimless
Esta serie vive o espírito inovador da coleção com o mesmo conceito de charneira e haste
para alcançar um desempenho excecional. As frentes são fabricadas em puro titânio, num
design subtil e imediatamente reconhecido.
Charneira e mola rotativa a 180o
Tecnologia MIM (metal injection moulding)
Frente em titânio
Haste em aço inoxidável
cirúrgico com dupla injeção
de elastómero e acabamento
antiderrapante

Acabamentos polidos
à mão

Plaquetes ergonómicas
patenteadas

1 2 Modelos

Mod MLSUPO20C

Mod MLSUPO21C

Mod MLSUPS17C

Mod MLSUPS18C

Mod MLSUPO22C

Mod MLSUPO23

Mod MLSUPS19C

Mod MLSUPS20

Mod MLSUPO24

Mod MLSUPO25

Mod MLSUPS21

Mod MLSUPS22

SUPER SERIES / Graphite
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Os modelos Graphite são impressos em Nylon 3D com charneiras em titânio. Os materiais
avançados integram uma armação leve, flexível e resistente, que se adapta na perfeição ao
formato do rosto. Este modelo revela a estética desportiva moderna no seu melhor!

3D Nylon / Graphite

Nasal em silicone integrado
na frente

Haste em aço inoxidável cirúrgico com
dupla injeção de elastómero e acabamento
antiderrapante

Charneira e mola rotativa a 180o
Tecnologia MIM (metal injection moulding)

10 Modelos

Mod MLSGPO01

Mod MLSGPO02

Mod MLSGPO03

Mod MLSGPO04

Mod MLSGPO05

Mod MLSGPO06S

Mod MLSGPO06

Mod MLSGP01

Mod MLSGP02

Mod MLSGP03

SUPER SERIES / One Sec
Do amanhecer ao anoitecer em menos de 1 segundo
Com a tecnologia “OneSec” os óculos de sol ajustam-se em menos de 1 segundo às
condições de luz do ambiente, alterando a filtragem com precisão e conforto. As lentes
minerais permitem uma experiência de condução incomparável.
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Photocell

Bateria com 3 anos de autonomia

Charneira e mola rotativa a 180o
Tecnologia MIM (metal injection moulding)

3D Nylon

Lentes Minerais

Plaquetes Nylon

Haste em aço inoxidável cirúrgico com dupla
injeção de elastómero e acabamento
antiderrapante

AS LENTES DE SOL
A McLaren selecionou lentes de máxima qualidade para garantir uma elevada proteção e
conforto excecional. Destinada ao uso diário ou atividades desportivas específicas, as lentes
McLaren apresentam uma gama variada para satisfazer as necessidades de proteção.
Resistente ao choque de um impacto a mais
de 140 km/h

Classe oftálmica 1
(evitando a distorção do campo visual)

Tratamento antirreflexo para
maior conforto visual

Inequebrável
e leve
100% proteção contra
raios UVA, UVB e luz azul

Lentes Nylon

(com alto índice de refração)

LENTES POLIVALENTES

Lentes com 3 camadas de tratamento antirreflexo para uso diário

CITY G15
Suaviza as cores

CASUAL GREY

(Degradé, sólida ou espelhada)
Perceção exata das cores

BROWN
Melhora contrastes

LENTES ESPECIALIZADAS

As lentes polarizadas eliminam o efeito dos reflexos, realçam o contraste e a perceção visual
em situações de muito brilho.

Reduz a intensidade da luz | Excelente reprodução de cores | Não distorce a visão |

Conforto visual

OUTDOOR/ Polarizada

YACHTING/ Polarizada

BROWN/ Polarizada

Perceção exata das cores

Otimiza a proteção durante as
atividades naúticas

Melhora os contrastes

LENTES ESPECIALISTAS

Lentes desenvolvidas por profissionais para profissionais.

URBAN

DRIVING

Perfeita para utilização
diária

A lente degradé garante boa
visibilidade à distância, bem
como dentro do veículo

Excelente reprodução de
cores

Excelente reprodução de cores

Multi-uso

Excelente para conduzir

GOLF
Melhora os contrastes
Aumenta a profundidade do
campo de visão
Adequado para condições de
pouca luz
Ideal para jogar golfe e ténis

McLaren disponível em Virtual TRY-ON
Parceiro:
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