
28 29

N
Ä

E 
1 

| 2
01

8

Optikot vastaavat:
1) Millä perusteella kehyksiä valikoidaan optikkoliikkeeseen?
2) Mikä on kevään 2018 houkuttelevin kehystrendi?

Hanna Airio, Silmäasema
 

– Valitessa kehyksiä isolle, maanlaajuiselle 
ketjulle on otettava useita asioita huomioon. 
Ensinnäkin trendit luonnollisesti ohjaavat 
valintaamme. Toiseksi on huomioitava eri 
asiakasryhmät, jotta valikoimasta löytyisi ikään 
ja sukupuoleen katsomatta jokaiselle sopivat 
kehykset. Kolmanneksi asiakkaiden optiset vaa-
timukset ovat hyvin erilaisia – on tärkeää, että 
myös vahvojen plus- tai miinuslinssien käyttäjille löytyy vaih-
toehtoja. Lisäksi alueelliset erot vaikuttavat eri kehystyyppien 
suosioon ja trendien etenemistahtiin.
 

– 90-luvun alussa muodissa olleet metalliset, pyöreät 
kehykset ovat selkeästi tehneet paluun. Nuoremmat suosivat 
ehkä hieman suurempia kehyksiä ja vanhemmat hillitymmän 
kokoisia. Lisäksi kissamaiset kehykset ovat nousemassa taas 
muotiin, ja niitä näkyy myös tänä keväänä.

Jermo Vuori, Optikko Vuori Oy
 

– Omassa liikkeessäni tiedän varsin hyvin, 
millaisille kehyksille on kysyntää, ja näin ollen 
pyrin vastaamaan tähän kysyntään kehysva-
likoimaa valitessa. Lisäksi pysytellään tietysti 
ajan hermolla ja seurataan trendejä, jotta 
voidaan tarjota kulloinkin muodissa olevia 
kehyksiä. Kehysten hinta–laatu -suhteen on 
myös oltava kohdillaan.
 

– Pyöreille kehyksille on selvästi alkanut 
olla enemmän kysyntää. Ilahduttavasti on uskallettu alkaa 
myös kokeilla erilaisia materiaaleja, ja esimerkiksi puisia 
kehyksiä on mennyt mukavasti. Kevään tullen myös tuntuu, 
että ihmiset alkavat kaivata enemmän värejä elämäänsä, ja 
kehyksissä valitaan vihreää, sinistä, liilaa ja turkoosiakin.

Anna Dittmer, Opti-Anna
– Tunteella ja tiedolla! Valitsemme kehyksiä, 
joista itse innostumme, ja joista uskomme 
myös asiakkaidemme innostuvan. Valittujen 
kehysten tulee kuitenkin palvella valikoi-
maamme, sillä tunnemme asiakaskuntam-
me melko hyvin, ja tiedämme, millaisille 
kehyksille meillä on kysyntää. Liikkeemme 
lähellä sijaitsee useita muita optikkoliikkeitä, 
joten pyrimme pitämään valikoimamme oman näköisenä.
 

– Ohuet ja kevyet metalliset kehykset ovat selvästi tulossa 
tänä keväänä, erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa niiden 
kysyntä on kasvanut. Pyöristetty muoto kehyksissä on ollut 
vallalla kaikissa materiaaleissa jo jonkin aikaa, mutta korostuu 
nyt myös pyöreiden, ohuiden metallikehysten kanssa.

Kevään 2018 
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AKOP / TRACTION 
PRODUCTIONS

EUROFUN OY /
JOHANN VON 
GOISERN 

KRAA KRAA / 
FIXIE DOUBLE SCOOP

SAFILO / MAX MARA

OPTILASI / MOREL 

SILMÄASEMA / 
KUNOQVIST 

PIILOSET / JISCO BOBLBOOM / 
HELLY HANSEN 

FENNO OPTIIKKA / 
BLACKFIN

NEONSUN / BOLLÉ SPECSAVERS / SCANDIMANIA

BONGE OY / GLORYFY INSTRUMENTARIUM/ 
SALVATORE FERRAGAMO

SUOMEN OEL / 
J.F.REY 

Modernisti meren äärelle

TEKSTI ANNA KARJALAINEN 
KUVAT DEPOSITPHOTOS, PIXABAY JA KEHYSVALMISTAJAT

Läpikuultavissa ja hiekan sävyisissä kehyksissä 
on rentoa beach party -henkeä. Potkua tuovat 
metallinhohtoiset yksityiskohdat ja raidat. 
Klassinen ja perinteinen kukkakuosi tuo mieleen 
seilorien tatuoinnit.

KEVÄTTRENDIT

Seilorityyli on varma kevään merkki. Merellisen raikkaat värit ja ryhdikkäät raidat 
taipuvat tänä vuonna myös moderniin, jopa futuristiseen muotoon. Näin merihenkiset 
kehykset toimivat kevään kynnyksellä niin juhla- kuin urheiluhuumassa.


