
Breng kleur in je leven met Ad Lib, de urban brillencollectie. Geavanceerde 
technologie en vooruitstrevende trends worden gecombineerd om lichte, 
eigentijdse monturen te creëren die de non-stop beat en diversiteit van de 
stad uitdrukken. Deze brillen, voor jong en jong van geest, combineren het 
beste van Japanse techniek en Europees design.

Levendige kleuren en dynamisch minimalisme vormen het hart van 
de nieuwste Ad Lib-looks. Deze slanke titanium monturen laten intense 
kleurcontrasten en geometrische en neo-retro vormen zien. Lang 
draagplezier wordt gegarandeerd door flexibele en slanke veren.

We hebben ook vijf best verkochte Ad Lib-modellen opnieuw in trendy 
kleuren uitgebracht. Deze geweldige nieuwe collectie is licht, gestroomlijnd 
en bruist van de energie.
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D E S I G N  H I G H L I G H T S

STERKE 
KLEUREFFECTEN 

VINTAGE 
INSPIRATIE

DYNAMISCH 
MINIMALISME

V O O R D E L E N  V O O R  D E  D R A G E R

• Uitstekende kwaliteit die langdurig draagplezier garandeert
• Comfortabel om te dragen dankzij hoogwaardig, lichtgewicht titanium 

en flexibele veren
• Elke dag een extra portie kleur

picture source: benlalisan.com

GENIET VAN VROLIJKE KLEUREN MET  AD LIB EYEWEAR
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WOMEN’S 
STYLES

Dynamische dunne veren

BOVENRANDEN MET OPVALLENDE  KLEURCONTRASTEN. 

Vier de vrijheid met de nieuwe Ad Lib 
damesmonturen, met een grote diversiteit aan 
vormen: rond (AB3280), cat-eye (AB3281), vlinder 
(AB3282) en zeshoekig (AB3283). Elk model 
is verkrijgbaar in moderne kleuren. Sommige 
modellen zijn voorzien van dunne bèta-titanium 
veren (AB3280, AB3281), andere modellen 
beschikken over de veel gevraagde bèta-
titanium scharnieren (AB3282, AB3283). Beide 
varianten zorgen in ieder geval voor een optimaal 
draagcomfort. 

Ad Lib bruist van energie 
met dit eigentijdse, ronde 
montuur met kleurrijke ac-
centen op het voorstuk en 
de veren (AB3280).

Bij dit vrouwelijke cat-eye 
montuur zijn de hoekstukken 
en bovenrand ton-sur-ton 
gehouden (AB3281).

AB3280 NV

AB3281 FU

INNOVATIEF KLEURDESIGN VAN DE VEREN

Kleurcontrasten aan de 
binnen- en buitenkant van 
de veren geven deze bril 
een dynamische look. 

Deze effecten vallen mooi 
op bij dit zachte vlinder 
model (AB3282) en dit 
unieke zeshoekige montuur 
(AB3283).

AB3283 PL

AB3282 FU

MODERN ROUNDISH + CATTY SHAPES

BUTTERFLY + HEXAGONAL SHAPES
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MEN’S 
STYLES
Urban en sportief

SPORTIEF + RECHTHOEKIG

Bij de nieuwe Ad Lib-modellen voor mannen draait 
alles om de snelheid en energie van de stad met 
gestroomlijnde titanium profielen en dynamische 
kleuraccenten. Eenvoudige modellen komen 
tot leven door kleurrijke strepen (AB3321) en 
futuristische lijnen (AB3322) op de veren. De 
monturen met scherpe kleurcontrasten op de 
hoekstukken en op de binnen- en buitenkant 
van de veren maken de collectie helemaal af 
(AB3324, AB3325).

Dit geüpdatet ronde mon-
tuur voor mannen (AB3321) 
met de iets afgeplatte 
onderrand en dynamische 
strepen op de veren is zowel 
comfortabel als stoer.
Kleuraccenten op het 
voorstuk en de dunne veren 
zijn te zien op dit neo-retro 
model met licht vierkante 
voorstuk (AB3322).

AB3321 BK

AB3322 NV

VOL ENERGIE

Het design van deze heren-
monturen is geïnspireerd door 
de luchtvaartindustrie. 

De lichte, rechthoekige 
modellen hebben intense 
kleurcontrasten en opvallen-
de 3D hoekstukken. Accenten 
op de boven- en binnenkant 
van de veren ronden deze 
looks af (AB3324, AB3325).

AB3325 NV

AB3324 DG

MODERN ROND + L ICHT VIERKANT

DE TOEKOMST IS KLEURRIJK



Op veler verzoek hebben 
we vijf best verkochte 
Ad Lib herenmonturen 
opnieuw uitgebracht in 
een nieuwe trendkleur. Een 
verfijnde combinatie van 
petrol blauw en lichtgrijs 
brengt nieuw leven in deze 
slanke herenlooks.  
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NIEUWE KLEUREN VOOR DE BESTSELLERS 

PETROL BLAUW 
+

LICHT GRIJS

AB 3162U-BL High-end velgen 
van sportauto’s zijn de design 
inspiratie van dit dynamische 
titanium montuur, met hoekige 
uitsparingen in de tweekleurige 
veren. 

AB 3170U-BL De inspiratie 
van dit modieuze herenmodel 
komt van het design van motors. 
Net als opvallende kleuraccenten 
die worden gebruikt om motoren 
een strak uiterlijk te geven, zijn op 
dit stoere montuur levendige kleur-
encombinaties en een dynamisch 
veerdesign aangebracht.

AB 3178U-BK Ook opnieuw 
gekleurd, in een nieuwe combina-
tie van blauw en zwart, speelt dit 
montuur met opvallende veerde-
tails. Opvallende kleurapplicaties. 
Dunne bèta-titanium veren en een 
strakke, moderne vorm ronden 
deze aantrekkelijk look af.

AB 3176U-BL Lichtgrijs gekleurde 
contourlijnen op de bovenste 
randen van dit titanium montuur 
en dunne strakke veren voegen 
een vleugje levendigheid toe. Zelfs 
de binnenkant van de veer onthult 
de lichtgrijze kleuraccenten die 
het idee van een frisse, stedelijke 
uitstraling benadrukken.

AB 3304-BL Dit volrand model 
heeft een edgy, rechthoekig 
profiel en opvallende veerlijnen. 
De speelse energie wordt 
versterkt door de lichte titanium 
samenstelling, flexibele bèta-
titanium scharnieren en kleurrijke 
lijnaccenten.
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P R E S S  C O N T A C T

Al meer dan 65 jaar lang staat 
de CHARMANT Group wereldwijd 
bekend binnen de optiekwereld 
als pionier op het gebied van 
onderzoek en ontwikkeling van nieuwe 
technologieën. Door te streven naar 
perfectie en de hoogste kwaliteit is dit 
Japanse bedrijf uitgegroeid tot een van 
de grootste fabrikanten en leveranciers 
in de sterk concurrerende wereldwijde 
optiekmarkt. CHARMANT heeft zich 
ten doel gesteld om onvoorwaardelijk 
te voldoen aan de wensen en eisen 
van haar klanten, waardoor zij altijd 
kunnen rekenen op de hoogste 
kwaliteit en een uitstekende service. 
Deze betrokkenheid en passie zie je 
terug in zowel de huismerken als de 
licentiemerken van de CHARMANT 
Group. Dankzij de expertise op het 
gebied van hoogwaardige productie 
van brilmonturen en het wereldwijde 
distributienetwerk in meer dan 100 
landen, is de CHARMANT Group een 
alom gerespecteerde en betrouwbare 
zakenpartner

I M A G E  D O W N L O A D
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AD LIB JUNI 2021 COLLECTIE
https://photos.app.goo.gl/zV7gyvWeyEnzqevd9

AD LIB NIEUWE KLEUREN 
https://photos.app.goo.gl/Szj7qSGJr9pxKRJ8A


