


Voor iedereen die alleen tevreden is met het allerbeste.

Voor hen die besluiten hun eigen pad te volgen in plaats van 
in de voetsporen van anderen te treden.

Voor iedereen die het grote geheel nooit uit het oog verliest 
en toch de kleine details ziet.

De dingen die gemaakt zijn met vaardige handen.
Met oneindige passie.

Met duurzaam vakmanschap.

Voor iedereen die steeds verder gaat, om 
uiteindelijk zichzelf te vinden.



ALS JE WEET WAAR JE VANDAAN 
KOMT, WEET JE WAAR JE NAAR 
TOE MOET. 

Minamoto betekent “oorsprong” 
in het Japans. Sabae, een stad 
in de Japanse prefectuur Fukui, 
is de bakermat van de Japanse 
brillenindustrie en ook onze eigen 
oorsprong. 

In de prefectuur wordt een lange 
traditie van vakmanschap in ere 
gehouden, van lakwerk tot de 
vervaardiging van washi papier en 
de productie van brillen. 

Elke bril belichaamt deze 
geschiedenis en vertaalt die naar 
onze tijd dankzij het hoogste niveau 
van vakmanschap.

DE OORSPRONG VAN ORIGINELEN.

Niet alleen is ons logo handgemaakt 
door een kalligrafie-meester, onze 
brillen volgen ook de traditie van het 
vakmanschap. De Japanse precisie 
en kwaliteit getuigen van onze unieke 
toewijding bij de vervaardiging van 
onze brillen. 

Wij gebruiken zowel moderne 
als traditionele methoden in het 
productieproces en richten ons 
op het bereiken van het beste 
resultaat. Deze ware authenticiteit 
is een unieke bewering die alleen wij 
kunnen claimen.



“VOOR IEDEREEN DIE ALLEEN 
TEVREDEN IS MET HET 
ALLERBESTE” 

Je hebt metaal. En je hebt titanium. 
Onze brildesigners ontdekten de 
fantastische eigenschappen van dit 
materiaal al in de jaren tachtig. 

Wij waren een van de eerste 
bedrijven ter wereld die brilmonturen 
maakten van titanium - en niet 
zomaar titanium, maar Japans 
titanium, beschouwd als het 
beste op de markt. Sindsdien is dit 
materiaal een vast onderdeel van 
onze geschiedenis en ons DNA 
geworden.

ONTWORPEN MET LIEFDE. 
GEMAAKT VOOR HET LEVEN.

Titanium is niet alleen duurzaam, 
maar ook geweldig comfortabel 
om te dragen. Het is licht van 
gewicht, volledig huidvriendelijk, 
corrosiebestendig, sterk en slijtvast. 
Het is zelfs geschikt voor mensen 
met een nikkelallergie.

HET STELLEN VAN NIEUWE 
NORMEN. IN TITANIUM.  

Onze focus op kwaliteit begint al 
voor de daadwerkelijke productie 
met de selectie van de materialen. 
Wij verwerken bèta titanium voor de 
best mogelijke flexibiliteit en comfort, 
en ook Japans puur titanium met 
een absolute zuiverheid van 99,4%, 
een maatstaf in de markt! 

Deze zuiverheid is controleerbaar 
in onze hele toeleveringsketen - 
en zorgt voor een voortreffelijke 
ervaring voor jou wanneer je onze 
brillen draagt. Zelfs de neuspads en 
de oortips van de Minamoto brillen 
zijn gemaakt van titanium.

Ti
Titanium

47.867



“VOOR IEDEREEN DIE HET GROTE 
GEHEEL NOOIT UIT HET OOG 
VERLIEST EN TOCH DE KLEINE 
DETAILS ZIET.“

Soms moet je terug kijken in 
het verleden om baanbrekende 
nieuwe paden te ontdekken. De 
Minamoto collectie is geïnspireerd 
op historische Japanse brillen, 
bijvoorbeeld op de privécollectie 
van onze oprichter, maar ook op de 
traditionele Japanse Zen-filosofie.
 
Elke bril is een meesterwerk. 
Onze liefde voor detail en voor 
minimalisme geeft vorm aan de 
elegante designtaal.

“VOOR HEN DIE BESLUITEN HUN 
EIGEN PAD TE VOLGEN IN PLAATS 
VAN IN DE VOETSPOREN VAN 
ANDEREN TE TREDEN.” 

Elke Minamoto bril is een origineel. 
Ontworpen in Japan en zorgvuldig 
gemaakt van Japans titanium, is de 
collectie gemaakt om lang mee te 
gaan. 

De brillen combineren tijdloos 
Japans design en geavanceerd 
vakmanschap om iets blijvends te 
creëren: een echt origineel. Voor 
diegenen die hun eigen weg gaan. 
Voor originelen.



MN31000-AY | ANTIEK GRIJS

MN31000-GP | GOLD PLATED 

MN31000-WP | WIT 

KAMBEI

MN31000-AW | ANTIEK BRUIN

De zuiverheid van de rondingen, de aandacht voor detail en de 
extreme kwaliteit van het gebruikte materiaal geven perfect 
de Japanse waarden en tradities weer in een montuur dat 
een waar designobject is. Kambei heeft delicate decoratieve 
motieven op de rand, puur titanium neuspads en prachtige 

Minamoto kanji prints op de oortips.
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MN31001-AY | ANTIEK GRIJS

MN31001-GP | GOLD PLATED

MN31001-GR | GRIJS 

KIKUCHIYO

MN31001-AG | ANTIEK GOUD

Zen-minimalisme bij uitstek, Kikuchiyo is een waardige 
vertegenwoordiging van Japanse knowhow. Een perfecte 
combinatie van functionaliteit en esthetiek. Het voorstuk van dit 
model is ontworpen om een beeld te creëren dat zowel ingetogen als 
tijdloos is dankzij de veelhoekige vorm. Prachtige sierlijke gravures 
sieren de buitenkant van de rand. Ook bij dit model is de Minamoto 

kanji gegraveerd op de oortips, als handtekening van het merk.  
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MN31002-AG | ANTIEK GOUD

MN31002-AY | ANTIEK GRIJS

MN31002-GP | GOUD

KYUZO

MN31002-LG | LICHTGRIJS

Kyuzo is meer dan een eenvoudige bril en weerspiegelt alle 
expertise van de Minamoto knowhow in een model dat is 
bedoeld als een kunstobject: perfecte lijnen, absoluut comfort 
en tijdloos design. Als handtekening, is de Minamoto kanji, dat 
„oorsprong“ betekent, gegraveerd op de bovenste rand van dit 

dubbele-neusbrug montuur, evenals op beide oortips.
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MN31003-AW | ANTIEK BRUIN

MN31003-WP | WIT

AKIRA

MN31003-LG | GOLD PLATED

Dit paradepaardje van de Minamoto collectie belichaamt 
de echte essentie van authenticiteit. Akira’s unieke vorm 
zonder neuspads biedt een uiterst minutieus design met 
elegante versieringen, die ons terugbrengen naar een subtiel 
verleden, een artistiek verleden, een geraffineerd verleden, de 

brillengeschiedenis die we vandaag kennen.
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MN31004-AG | ANTIEK GOUD

MN31004-AY | ANTIEK GRIJS

MN31004-GP | GOLD PLATED

GOROBEI

MN31004-LG | LICHTGRIJS

Met fijn bewerkte decoraties op de neusbrug en de 
hoekstukken, ontdoet Gorobei zich van het overbodige, om 
terug te keren naar de essentie van brillen: comfort, finesse 
en schoonheid. Met zijn titanium neuspads en gegraveerde 
oortips is dit montuur een waar kunstwerk dat tijdloos is 

zonder uit de mode te raken.
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MN31005-AG | ANTIEK GOUD

MN31005-AY | ANTIEK GRIJS

MN31005-GP | GOLD PLATED

HEIHACHI

MN31005-RG | ROSÉ GOUD

Grafisch, evenwichtig en minimalistisch; Heihachi tilt de 
Minamoto collectie naar een hoger niveau met zijn authentieke 
look en zijn Japanse allure. Zorgvuldig ontworpen om lang 
mee te gaan, is dit model een zeer goed voorbeeld van de 
relatie tussen schoonheid en functionaliteit die gevonden 

wordt in de Japanse fabricage.
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MN31006C-GP | GOLD PLATED 

MN31006C-AG | ANTIEK GOUD

SHICHIROJI

MN31006-WP | WIT MN31006C-WP  

Shichiroji, een van de twee modellen in de collectie met een 
zonneclip, combineert een authentieke en ambachtelijke stijl 
met een panto vorm en veren die minutieus versierd zijn. Hij 
kan gecombineerd worden met een gepolariseerde zonneclip 
versierd met de Minamoto kanji. Een waar kunstwerk, perfect 

voor dragers die gevoelig zijn voor design en kwaliteit.
MN31006-AG | ANTIEK GOUD

MN31006-AY | ANTIEK GRIJS

MN31006C-AY | ANTIEK GRIJS

MN31006-GP | GOLD PLATED 
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MN31007- AW | ANTIEK BRUIN

MN31007- AY | ANTIEK GRIJS

MN31007- AG | ANTIEK GOUD

KATSUSHIRO

MN31007-DO | DONKERBRUIN

Katsushiro is gemakkelijk te herkennen aan de zorgvuldig 
vervaardigde opengewerkte neusbrug en brengt een 
eerbetoon aan zijn Japanse oorsprong met prachtige 
gravures op de veren. Het contrast van kleuren in deze unieke 

bril geeft het een sterke en authentieke identiteit.
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MN31008- GS | ZILVERGRIJS

MN31008- RG | ROSÉ GOUD

NORIKO

MN31008-HV | HAVANA

Bij dit model ligt de elegantie in het eenvoudige ontwerp 
en de zachte lijnen. Noriko is met de hand gemaakt om 
finesse en absoluut comfort te combineren in een duurzaam 
kunstwerk. De subtiele versieringen die zorgvuldig op de rand 
zijn gegraveerd, weerspiegelen de precisie en kwaliteit van het 

Japanse vakmanschap.
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MN31009-RG | ROSÉ GOUD

MN31009-WP | WIT 

SHINO

MN31009-BK | ZWART

Shino, het paradepaardje van de collectie voor vrouwen, is een 
unieke, uiterst fijne en vrouwelijke bril met een gegraveerde 
bovenzijde van de rand. De aandacht voor detail en de finesse 
van dit montuur toont de geraffineerde en ambachtelijke 
richting van het merk. De Minamoto kanji, dat „oorsprong„ 

betekent, is op de oortips gegraveerd als handtekening.
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MN31010C-RO | ROSÉ GOUD

MN31010C-WP | WIT

YUKIKO

MN31010-GP | GOLD PLATED MN31010C-GP

Dit panto-model is een eerbetoon aan de Japanse cultuur 
dankzij het minutieuze graveerwerk op de veren. Yukiko’s 
unieke karakter is te danken aan de gepolariseerde zonneclip 
die perfect aansluit op het montuur. Als handtekening is de 
Minamoto kanji, dat „oorsprong“ betekent, subtiel gegraveerd 

op de bovenrand van de clip en op de oortips.MN31010-RO | ROSÉ GOUD 

MN31010-WP | WIT
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MN31011-GP | GOLD PLATED 

MN31011- GW | WIT GOUD

HARUKO

MN31011-RG | ROSÉ GOUD 

Dit oversized vierkante model heeft een 
minimalistisch ontwerp en valt op door de fijne 
details. Elegante gravures versieren Haruko’s veren 
en combineren zachtheid en finesse in een zeer 
elegant model, met de Minamoto kanji op de oortips.
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MN31012-GP | GOLD PLATED

MN31012-WP | WIT

SANJURO

MN31012-AY | ANTIEK GRIJS 

Sanjuro is de naam van de held en de titel van 
de klassieke Japanse speelfilm. Het Minamoto 
Sanjuro montuur, in antiek grijs, goud en wit, heeft 
een mannelijke geometrische vorm en onthult een 

klassiek patroon op de hoekstukken.
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MN31013-AG | ANTIEK GOUD

MN31013-LG | LICHTGRIJS

KUNIE

MN31013-GP | GOLD PLATED  

Het Kunie montuur is een eerbetoon aan het 
personage uit de Samurai-klassieker Sanjuro. Deze 
uniseks look flatteert met zijn stijlvolle vintage 
uitstraling. Het voorstuk is afgerond en op de 
neusbrug en hoekstukken is een klassiek patroon 
gegraveerd. Dit elegante model is verkrijgbaar in 

antiek goud, doubé goud en grijs.
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MN31014-GP | GOLD PLATED 

MN31014-GR | GRIJS

IZUMI

MN31014-WP | WIT 

De elegante Izumi bril deelt zijn naam met een 
personage uit Kurosawa film “Hidden Fortress” en 
is licht vierkant en delicaat gekleurd in wit, grijs en 
doublé goud. Een klassiek patroon op de neusbrug 
en unieke afwerkingen, zoals Urushi-geïnspireerd 
zwart op geselecteerde modellen, onderscheiden 

dit model.  
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MN31015-AG | ANTIEK GOUD

MN31015-LG | LICHTGRIJS

IORI

MN31015-GP | GOLD PLATED 

Het Lori montuur, verkrijgbaar in verschillende 
goudtinten, ontleent zijn naam aan een Samurai 
personage uit de klassieke Japanse speelfilm Sanjuro. 
Deze minimalistische bril staat iedereen en valt op 
door zijn strakke geometrische randen en unieke 
kleurafwerkingen: antiek goud, op Urushi-geïnspireerde 

veren en demipatronen op geselecteerde modellen.
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MN31016-DB | DONKER BRUIN 

MN31016-GP | GOLD PLATED 

YUKIHIME

MN31016-RG | ROSE GOUD 

Prinses Yukihime is een natuurkracht in de klassieke 
Japanse actiefilm “Hidden Fortress”. Geïnspireerd door 
haar kracht en elegantie, is het rond gevormde Yukihime 
montuur uitgevoerd in rosé goud, grijs, demi bruin en 
doublé goud. Verfijnde Urushi rode of gedessineerde 
afwerkingen op geselecteerde modellen, en een klassiek 
patroon op de neusbrug onderstrepen de premium 

kwaliteit van dit montuur.
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MN31016-GR | GRIJS



MN31017-AY | ANTIEK GRIJS 

MN31017-WP | WIT

YUKIHIME

MN31017-GP | GOLD PLATED  

Generaal Hyoe is een personage uit de populaire 
Kurosawa speelfilm “Hidden Fortress” en de naam van 
dit vierkante mannelijke model. Hyoe is verkrijgbaar 
in wit, antiek grijs en doublé goud. Unieke accenten 
van dit montuur zijn de chique patronen en antieke 
afwerkingen op geselecteerde modellen, evenals een 

klassieke gravure op neusbrug en veren.
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MN31018-AG | ANTIEK GOUD

MN31018-GP | GOLD PLATED

ROKUROTA

MN31018-LG | LIGHT GRIJS

Rokurota, een held uit de Japanse filmklassieker “Hidden 
Fortress”, is ook de naam van deze hoogwaardige 
herenbril. Afgeronde randen en lichtgrijze, vergulde 
of antieke goudtinten doen denken aan een klassieke 
retrostijl. Dragers zullen de exclusieve gedessineerde 
en antieke afwerking op geselecteerde modellen en de 

gravures op neusbrug en veren waarderen.
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MN31019-GP | GOLD PLATED 

MN31019-WP | WIT

CHIDORI

MN31019-RG | ROSE GOUD 

Chidori, de heldin uit de Japanse Samurai film Sanjuro, 
leent haar naam aan dit opvallende damesmontuur. De 
ronde vorm met een subtiele cat-eye twist, is verkrijgbaar 
in wit, rosé goud en doublé goud. Contrasterende 
randkleuren, demi patronen of in Urushi zwart, evenals 
een klassiek patroon op de neusbrug en de veren maken 

deze bril tot een stijlvol hoogtepunt.
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MN31020-AY | ANTIEK GRIJS  

MN31020-GP | GOLD PLATED

KAEDE

MN31020-WP | WIT 

Vernoemd naar Lady Kaede, één van de 
hoofdpersonen in de Japanse film Ran, maakt dit 
model indruk met zijn modieuze geometrische lijnen 
en rijkelijke afwerking: Urushi rood, gedessineerd of 
een antieke kleur op geselecteerde modellen. Dit 
prachtige montuur is verkrijgbaar in roségoud, wit, 

doubé goud en antiek grijs.
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MN31020-RG | ROSE GOUD 



MN31021-AG | ANTIEK GOUD 

MN31021-AW | ANTIEK BRUIN

HANBEI

MN31021-WP | WIT

Vernoemd naar een personage uit de klassieke 
Japanse samoerai film Sanjuro, maakt het Hanbei 
montuur in wit, antiek bruin en antiek grijs indruk met 
zijn randloze geometrische vorm en geavanceerde 
monoblock drukbevestigingssysteem. Deze 
mannelijke look onthult een klassiek patroon op de 

brug en hoekstukken.
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MN31022-GP | GOLD PLATED

MN31022-LG | LICHTGRIJS

TSURUMARU

MN31022-BU | WIJN ROOD 

Dit verfijnde montuur is vernoemd naar Tsurumaru, een heldin 
uit de Japanse filmklassieker Ran. De randloze pantostijl heeft 
een geavanceerde monoblock drukbevestigingssysteem 
die de luchtige elegante flair benadrukt. De lichtgrijze, 
bordeauxrode en doubé gouden modellen zijn versiert met 
Urushi-geïnspireerde rode afwerking op geselecteerde 
modellen en elegante gravures, die de rijke esthetiek van 

deze bril onderstrepen.
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MN31023-AY | ANTIEK GRIJS 

MN31023-WP | WIT

OTOYO

MN31023-RG | ROSE GOUD 

Vernoemd naar een jonge heldin uit de Japanse film “Red 
Beard”, maakt het Otoya montuur indruk met zijn randloze 
geometrische vorm en elegante design. Een innovatief 
monoblock drukbevestigingssysteem onderstreept het 
strakke uiterlijk. De veren en de neusbrug zijn uitgevoerd 
in roségoud, wit en antiek grijs. Een klassiek, exclusief 
patroon is te vinden op de hoekstukken en de neusbrug.
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HANDGEMAAKT ETUI. 

Onze passie voor originele dingen houdt 
niet op bij onze brillen. Het komt ook tot 
uiting in het etui, dat vervaardigd is van 
handgemaakt washi papier. 

Onze medewerkers hebben 
maandenlang gezocht naar de 
juiste fabrikant voor onze etuis - en 
ontdekten een familiebedrijf dat 
zich heeft gespecialiseerd in het 
ambacht van washi papier maken. 
Deze meesterproducent begrijpt de 
Minamoto filosofie volledig.

EEN ORIGINEEL. VOOR ORIGINELEN.

Het speciale patroon op onze 100% 
organische Washi etuis staat bekend 
als ‚Sumi-Nagashi‘ en is gemaakt met 
Japanse inkt met behulp van een 
kalligrafiepenseel. Dit patroon wordt met 
de hand gemaakt door een meester-
ambachtsman en net zoals elke 
Minamoto-bril een origineel is, is ook 
elk uniek vervaardigde, handgemaakte 
Washi-papieren etui dat.



VOOR IEDEREEN DIE VAN 
EERLIJKHEID HOUDT.

Omdat Minamoto een uniek merk 
is, moet de lancering dit ook 
weerspiegelen. Wij zijn ervan overtuigd 
dat het unieke productconcept ook in 
onze communicatiecampagne tot uiting 
moet komen. Onze producten worden 
gekenmerkt door een minimalistische 
ontwerp. Het zijn originelen uit Japan, 
gemaakt van het beste Japanse 
titanium met een ongeëvenaarde 
kwaliteit in fabricage. 

Deze geweldige kwaliteiten worden 
weerspiegeld in ons creatieve concept. 
Terwijl andere brillenfabrikanten over 
het algemeen werken met visuals van 
brillen en generieke modellen, kiezen wij 
met Minamoto voor een geheel andere 
aanpak. In de campagnebeelden laten 
we onze brillen doorschemeren met 
een minimalistisch concept, waardoor 
mysterie en opwinding worden 
gecreëerd.

Wij zijn origineel, uit Japan. Door in 
ons beeldmateriaal een glimp van 
de Japanse oorsprong tot leven te 
brengen, leggen we een link naar onze 
eigen oorsprong. 

Voor ons is de Samurai een symbool 
van geconcentreerde precisie in onze 
producten. Omdat we origineel zijn, doen 
we niet alsof we iemand anders zijn. 
Wij volgen het pad van oprechtheid en 
eerlijkheid. De vrouw vertegenwoordigt 
de tijdloze schoonheid van onze 
producten, hun unieke elegantie en stijl. 

De beelden laten meteen zien waar 
Minamoto voor staat: het origineel. Voor 
de mensen die hun eigen weg gaan. Net 
als wij. Die met niets anders dan het 
beste genoegen nemen. Net als wij. 

Welk pad volg jij?
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