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    Probeer dit ronde stijlvolle montuur (CH29821) 
met de delicaat gekleurde randen en openingen in 
de veren.  

Altijd een plezier om te dragen
DE NIEUWE CHARMANT TITANIUM PERFECTION COLLECTIE

CHARMANT Titanium Perfection staat voor superieur eyewear design. Deze lichte, klassieke 
monturen zijn mooi van eenvoud en bieden een uitstekend draagcomfort door innovatief 
vakmanschap en hoogwaardige titaniummaterialen.

De nieuwste monturen zijn een feilloze fusie van minimalisme, emotie en blijvend comfort. 
Moderne vormen, kleuren en designaccenten zorgen voor een mix van zachte en gedefinieerde 
highlights op het gezicht. We ontdekken tijdloze elegantie in ronde, geometrische en oversized 
monturen. Smaakvolle, levendige kleurselecties en accenten laten de ogen stralen, terwijl 
natuurlijke tinten harmoniëren met elke huidskleur. Deze lichte, flexibele monturen zijn heel 
duurzaam en bieden langdurig comfort, dankzij hun mix van puur titanium voorstukken en 
ß-titanium veren.

MONTUREN VOOR DAMES VERFIJND EN 
OVERSIZED

CH 29821 PU
CH 29824 BE

    Voor een meer dynamische verschijning, 
maakt dit vierkante oversized montuur 
(CH29824) een opvallende indruk. De decoratie 
op de bèta-titanium veren is geïnspireerd door 
juwelen.

           Oversized looks zijn 
trendy en heel aantrekkelijk. 
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MONTUREN VOOR DAMES LAAT DE 
OGEN OPVALLEN

CH 29821 RE CH 29823 BK

    Rode, paarse, groene en beige randen 
(CH29821) zorgen voor subtiele accenten.

    Dit opvallende geometrische model 
(CH29823) accentueert elk gezicht dankzij de 
moderne kleuren, de achthoekige vorm en de 
kleurrijke details op de veren.

    Dit vierkante montuur (CH29824) gebruikt 
kleuren als paars, roze, beige en grijs om de 
ogen te benadrukken en elegantie en eenvoud te 
onderstrepen.

    De randen van het montuur 
zijn gekleurd en trekken de 
aandacht naar de ogen.  

CH 29824 PK

    Deze sensuele look (CH29820) gaat nog een 
stap verder met de focus op de ogen dankzij de 
opvallende accenten op de bovenranden in de 
tinten rood, zwart, beige en violet. Slanke veren 
en openingen zorgen voor een echt statement.

CH 29820 BK
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MONTUREN VOOR HEREN HET TOPPUNT  
VAN COOL

CH 29719 BK CH 29720 GD

De CHARMANT Titanium Perfection 
herenmonturen zijn ingetogen en stijlvol. 
Deze ontspannen look wordt onderstreept 
door slanke montuurvormen, innovatieve 
veren en hoekstukken met uitsparingen 
en eigentijdse kleuren. Volrand, nylor of 
oversized vorm, deze zeer comfortabele 
titanium brillen met bèta-titanium veren 
zijn allemaal licht en flexibel en zijn 
verkrijgbaar in mannelijke tinten zwart, grijs, 
marineblauw, bruin en goud.

    Dit symmetrische, volledig omrande model 
heeft een discrete wenkbrauwlijn en geometrische 
openingen in de veren van bèta-titanium 
(CH29719).

    De openingen in de veren van deze edgy 
vijfhoekige stijl (CH29720) zien er stijlvol uit in 
coole kleurencombinaties.

GEOMETRISCHE
VORMEN Deze herenmonturen zijn een pure 

uitdrukking van CHARMANT Titanium 
Perfection hightech designprecisie. 
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CH 29721 BR CH 29722 LG

    De smalle opening in de hoekstukken van dit 
opvallende nylor montuur (CH29721) zorgen 
voor nog meer lichtheid.

    Bij deze modieus oversized look (CH28722) 
worden ultradunne lijnen en openingen in het 
hoekstuk aangevuld door de grote vorm, die 
de dragers van varifocale lenzen een groter 
gezichtsveld geeft.

ULTRA DUN 
EN LICHT Tijdloze elegantie en superieure 

gewichtloosheid worden bij deze 
herenmonturen versterkt door ultradunne 
veren van flexibel bèta-titanium.

VOORDELEN VOOR DE DRAGER:

• Alle nieuwe modellen zijn gemaakt van licht titanium van premium kwaliteit.
• Voor nog meer comfort, zorgen bèta-titanium veren voor extra flexibiliteit.
• De superieure kwaliteit zorgt ervoor dat de monturen duurzaam zijn en de dragers er langer 

plezier van hebben.
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I M A G E  D O W N L O A D

P R E S S  C O N TA C T

https://photos.app.goo.gl/9vFMnUQs69i6DgYg9

NAME: Lisette Veldhuis

EMAIL: Lisette.veldhuis@charmant.eu

PHONE: +31 (0)348 416646

OVER CHARMANT GROUP

Al al 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.


