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WIJ ZIJN 
  CHARMANT
Wij zijn fabrikant van hoogwaardige monturen en zonnebrillen en expert op het gebied 
van titaniummaterialen in brillen en medische instrumenten. 

Opgericht in 1956 in Japan, voorzien we opticiens over de hele wereld van populaire 
brillencollecties van onze huis- en licentiemerken. 

Met ons uitgebreide portfolio van monturen en zonnebrillen ondersteunen we opticiens 
bij het voldoen aan de veeleisende behoeften van een breed scala aan brildragers.

1,650 medewerkers wereldwijd

Geïntegreerde toeleveringsketen van materiaalontwikkeling tot distributie 

2 eigen productievestigingen

Distributie in meer dan 80 landen

SABAE, JAPAN

FEITEN & 
  CIJFERS



WIJ ZIJN 
  VISIONAIRS
ONZE OPRICHTER KAORU HORIKAWA HAD VANAF HET 
BEGIN EEN GROTE VISIE:

Zijn visie kreeg vorm toen hij wist hoe hij zijn doel kon bereiken: door brillen te 
vervaardigen die het leven van hun dragers gemakkelijker maken. 

Mr. Horikawa’s ondernemersgeest is de sterke basis van waaruit wij gegroeid zijn. 

Tot op de dag van vandaag volgen wij zijn visie bij elk product dat we produceren:

Als oog- en gezondheidszorgspecialist is ons primaire doel om het leven van mensen 
wereldwijd te verbeteren door onze handelingen. Deze handelingen zijn gebaseerd 
op onze sociale, ecologische en economisch duurzame manier van denken.

KAORU 
HORIKAWA“Ik wil met  

mijn werk meer
 welzijn in de

 wereld brengen.”
ONZE    
 MISSIE

KLANTEN EERST

Om altijd op te komen voor de belangen van onze klanten en hun 
verwachtingen te overtreffen. 

KWALITEIT EERST

Om al onze belanghebbenden zekerheid te bieden door de beste 
kwaliteit te leveren bij alles wat we doen. 

MARKT EERST

Om altijd dicht bij de markt te zijn via ons wereldwijde netwerk, 
zodat we geïnspireerd raken en tevens inspireren.



WIJ HEBBEN 
   ERVARING

MATERIAAL-
ONTWIKKELING
Na 8 jaar onderzoek en ontwikkeling 
hebben wij een nieuwe, superflexibele 
titaniumlegering gelanceerd onder de 
naam „Excellence Titan™“. Om het nieuwe 
materiaal dienovereenkomstig te kunnen 
verwerken, hebben wij bovendien de 
microlaser lastechnologie ontwikkeld.

 TITANIUM 
SPECIALIST
Vandaag de dag zijn we een van de 
grootste montuurproducenten ter 
wereld, met een direct verkoopnetwerk 
in de belangrijkste markten en een 
productie van meer dan 6 miljoen 
monturen. In de loop der jaren hebben 
wij ons ontwikkeld tot echte titanium 
specialisten.

PRODUCT-
ONTWIKKELING
Door innovatieve producten te 
ontwikkelen en eigen merken te creëren, 
konden wij onze activiteiten uitbreiden. 
Dankzij ons geïntegreerd productie- en 
verkoopsysteem werden wij halverwege 
de jaren ‘70 een bloeiende fabrikant van 
brillen van hoge kwaliteit.

LICENTIE-
PARTNERSCHAPPEN
Wij bereikten een nieuwe mijlpaal in onze 
bedrijfsgeschiedenis door vertrouwensvolle 
licentiepartnerschappen aan te gaan. 
Sommige van deze partnerschappen 
bestaan vandaag de dag nog steeds.

BREDER PRODUCT 
PORTFOLIO
Wij hebben ons assortiment van 
titaniumproducten uitgebreid: naast 
nieuwe titanium collecties, om aan de 
behoeften van veel verschillende dragers 
te voldoen, introduceerden wij ook een 
portfolio van uiterst precieze medische 
instrumenten van titanium.

EXPANSIE
Ons bedrijf begon uit te breiden buiten 
de grenzen van Japan op wereldwijd 
niveau. 
We lanceerden ook onze eerste 
CHARMANT titanium collectie.

DE JAREN 
2010

VANDAAGDE 
JAREN ‘90

DE JAREN 
2000

DE 
JAREN ‘70

DE 
JAREN ‘80
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DE 
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GROEI 
Ons bedrijf groeide en genoot steeds 
meer populariteit in Japan.

SABAE, JAPAN
 
In 1956 startte onze CHARMANT-
oprichter Kaoru Horikawa in Sabae, 
Japan, met de productie van 
reserveonderdelen voor de optische 
industrie. Al snel vroeg hij zich af 
„Waarom maak ik niet gewoon het hele 
product?“ en zo geschiedde.



WIJ KOMEN 
   UIT JAPAN

ONZE ROOTS LIGGEN IN JAPAN, een land dat zowel veelzijdig als fascinerend is.

Hoewel we tegenwoordig wereldwijd opereren, blijven we trouw aan onze 
oorspronkelijke Japanse waarden. 
Onze bedrijfsfilosofie en onze productie-mentaliteit worden door deze waarden 
gedreven. Precisie en kwaliteit zullen altijd op de eerste plaats staan in alles wat we 
doen.

ONZE GESCHIEDENIS & TOEKOMST

Uitzonderlijk vakmanschap en knowhow zijn diepgeworteld in onze regio.
Als erfgenamen van deze grote geschiedenis is het onze plicht om deze 
vaardigheden met trots van generatie op generatie over te dragen.

ONZE MANIER VAN DENKEN & ONS GEDRAG

Hoewel we inmiddels een wereldwijde onderneming zijn, blijven 
we trouw aan onze oorspronkelijke Japanse waarden. 

ONZE WAARDEN

Respect, eerlijkheid en duurzaamheid vormen 
de kern van ons handelen en ons gedrag. 

ONZE TECHNOLOGIE

We zorgen ervoor dat we voortdurend op de 
hoogte zijn van huidige ontwikkelingen en
passen de nieuwste Japanse technologieën toe. 

KWALITEIT

WAARDEN

TRADITIE



WIJ BIEDEN 
   KWALITEIT

ONZE KLANTEN KRIJGEN IN ELK OPZICHT DE BESTE KWALITEIT 

Naast de officiële verplichte tests die elk product moet doorlopen, voeren we een aantal 
aanvullende zelfopgelegde producttests uit om de beste kwaliteit te garanderen.

Dankzij ons wereldwijde netwerk staan we dicht bij de markt. We 
selecteren onze partners en leveranciers zorgvuldig om duurzame relaties 
te garanderen, die voor beide partijen voordelig zijn.

Het is voor ons belangrijk om de behoeften van de brildragers te begrijpen 
en onze kennis van optische en optometrische vereisten te verdiepen.

We zijn trots op verschillende langdurige en betrouwbare 
licentiepartnerschappen, waarvan sommige al meer dan 25 jaar bestaan.

 WIJ  ZIJN EEN     
  BE TROUWBARE   
              PARTNER



WIJ ZIJN 
  TITANIUM EXPERTS

ONZE INNOVATIE

We verbeteren het leven van mensen door middel van innovatieve 
producten en hun comfort. Met deze focus in gedachten, houden we nooit 
op met het bedenken, onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe innovaties.

ONZE PRODUCTEN

Dankzij onze titanium expertise, ontwikkelen en produceren we ook 
instrumenten voor de medische wereld. Zo hebben we ons getransformeerd 
tot meer dan alleen een producent van brillen.

ONS TRAININGSPROGRAMMA

Wij delen onze uitgebreide kennis met u zodat u deze in uw dagelijkse 
werk kunt toepassen. 

 FEITEN 
  OVER ONS

In de vele jaren dat wij met titanium werken, hebben wij vele technologische barrières 
overwonnen en een enorme hoeveelheid ervaring en knowhow opgedaan. Wij 
hebben onze eigen titanium legeringen ontwikkeld en de machines die nodig zijn om 
ze optimaal te verwerken. Voor onze monturen gebruiken wij verschillende soorten 
titanium: Puur Titanium, Bèta Titanium, Z Titanium en Excellence Titan.

TI Atoomnummer: 22
Element categorie: overgangsmetalen
Groep, periode, blok: 4, 4, d
Standaard atoomgewicht: 47,867(1)
Elektronen per schil: 2, 8, 10, 2
Fase: vast

We zijn de enige fabrikant in de optische industrie die zijn eigen 
titaniumlegeringen ontwikkelt.
We ontwikkelen onze eigen machines om ons titanium op de beste manier te 
kunnen verwerken.
We produceren ook zeer nauwkeurige medische instrumenten van titanium.
We verwerken ongeveer 25 ton titanium per jaar.
We gebruiken Japans titanium voor onze producten.



WIJ ZIJN 
  ANDERS

Voor monturen waarbij bijzonder verfijnd werk vereist is, passen wij de 
microlaserlastechnologie toe. Deze is ontwikkeld in samenwerking met 
Fukui Pref. Industrial Support Centre en Osaka University Joining & Welding 
Research Institute. Het onderzoek en de ontwikkeling duurde 5 jaar. Deze 
technologie stelt ons in staat zelfs de kleinste onderdelen te lassen zonder ze 
te verzwakken of hun materiaaleigenschappen aan te tasten.

Voor de bevestiging van pinonderdelen werken wij met de integratie van 
een persmachine, die het risico op breuk in het soldeergebied elimineert. Het 
resultaat is een robuuste PIN-structuur uit één stuk. Met een nauwkeurigheid 
van 1/1000 mm wordt lensbreuk of losraken vermeden. 

Bij de kleurafwerking van onze monturen passen wij een solide en flexibele 
laktechnologie toe. Hierbij worden alleen speciaal bereidde ingrediënten 
gebruikt, waardoor het risico op lakloslating vrijwel uitgesloten is. Voor 
optimale kleurhechting gebruiken wij primer. 

Elke verwerkingsstap heeft invloed op het materiaal. Daarom gebruiken wij 
methodes die verschillende stappen in één combineren om het materiaal zo 
weinig mogelijk te belasten. Terwijl anderen bijvoorbeeld eerst in één stap 
persen en dan in een andere stap buigen, persen en buigen wij het materiaal 
in één stap.

ER ZIJN VEEL DINGEN DIE WIJ ANDERS DOEN DAN ANDEREN - en dat is precies wat ons 
fabricageproces en onze producten zo bijzonder maakt.



Als wereldwijd marktleider in het leveren van optisch monturen, zonnebrillen en 
medische hulpmiddelen van hoge kwaliteit, heeft CHARMANT Group altijd zijn blik op 
de toekomst gericht en zet zich in om de kwaliteit van leven voor iedereen te verbeteren.

Tegenwoordig staat de wereld voor veel uitdagingen die moeten worden aangegaan 
om een duurzame samenleving en planeet te verwezenlijken. Wij geloven dat het 
aanpakken van deze kwesties en het oplossen van problemen via het bedrijfsleven 
toegevoegde waarde creëert voor een organisatie.

Als internationaal bedrijf leveren we niet alleen innovatieve producten en diensten, 
maar houden we ook rekening met het milieu in de volledige toeleveringsketen, 
respecteren we de mensenrechten van alle mensen, inclusief onze medewerkers en 
dragen we bij aan elk land en elke gemeenschap waar we actief zijn. Kortom, we 
nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Ons doel is een duurzame gemeenschap en onderneming te zijn door middel van 
integrale overwegingen van economische, ecologische en sociale kwesties.

WIJ ZIJN 
   VERANTWOORDELIJK

HUMAN CAPITAL

Wij, CHARMANT Group zetten ons in 
voor respect voor mensenrechten, 
diversiteit, gendergelijkheid en gelijke 
kansen op werk als weerspiegeling 
van de maatschappij. Bovendien 
omarmen wij de individualiteit van 
alle werknemers en streven wij ernaar 
een plezierige en stimulerende 
werkomgeving te creëren waarin 
talenten tot bloei kunnen komen.

MAATSCHAPPIJ

Wij, CHARMANT Group, verbinden ons 
ertoe om via onze bedrijfsactiviteiten 
bij te dragen tot de ontwikkeling van 
de maatschappij, met respect voor de 
verschillende culturen en gewoonten 
in alle regio‘s, samenlevingen en 
landen waar wij actief zijn.

MILIEU

Wij, CHARMANT Group, hebben 
respect voor de natuur en zetten 
ons proactief in voor het behoud 
van het milieu voor de toekomstige 
generaties.

BESTUUR

Wij, CHARMANT Group, houden ons 
altijd aan de wettelijke voorschriften 
en hebben een solide risico 
management. Het bedrijf zet zich 
ook in voor de verbetering van de 
levenskwaliteit en streeft ernaar haar 
bedrijfswaarde te vergroten door 
middel van innovatieve producten en 
diensten.



Charmant GmbH Europe
Divisie Benelux

Pelmolenlaan 12-14 | 3447 GW Woerden 
The Netherlands

+44 208 992 9222
sales@charmantgroup.nl

www.charmant.co.nl


