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De ontwerpers hebben zowel 
lichte als wat meer aanwezige 
monturen gecombineerd in 
een collectie van vier verfijnde 
damesmodellen. De slanke 
volrand, nylor en randloze 
monturen zijn chic, eigentijds 
en comfortabel. 

Lichte cat eye vormen en 
opvallende bovenranden 
voegen een verleidelijke noot 
toe aan eenvoudige vormen. 
Lichtheid wordt geaccentueerd 
door luchtige veren en 
hoekstukken, met uitsparingen.

Neutrale tinten en warme 
bessen kleuren zijn 
uitnodigende kleurselecties 
voor het nieuwe seizoen. 

CH 29815 GP

Verfijnd minimalisme
DE NIEUWE COLLECTIE VAN CHARMANT TITANIUM PERFECTION 

CHARMANT Titanium Perfection is een hoogwaardige monturencollectie van de Charmant Group. Door 
bekwaam Europees ontwerp te combineren met superieure Japanse titaniumexpertise en materialen, is elk 
montuur een bewijs van uitstekende flexibiliteit, ultiem draagcomfort en pure elegantie.

De nieuwe collectie staat voor comfort en verfijning, minimalisme en ingetogen design. Slanke rechte 
of vloeiende lijnen in combinatie met volumineuze vormen laten interessante nieuwe contrasten zien. De 
gewichtloosheid van het montuur en de flexibele bèta-titanium veren zorgen voor langdurig draagplezier.

DAMES MODELLEN VOOR VOORJAAR/ZOMER 21

WARME BESSEN TINTEN

NEUTRALE PASTELKLEUREN

CAT EYE VORMEN CH 29816 PK

CH 29819 RE



PERSBERICHT 
J A N U A R I  2 0 2 1

De Charmant Titanium Perfection 
monturen voor heren hebben 
moderne ronde, rechthoekige en 
zeshoekige vormen. De modellen 
worden smaakvol versterkt door 
aantrekkelijke kleurcontrasten door 
middel van handgeschilderde 
kleureffecten.

Elk nieuw model heeft een vleugje 
design-individualiteit, zoals een 
vintage neusbrug, gezandstraalde 
veren of een 3D-detail op de veer 
in donkere tinten.

De kleuren zijn ingetogen en 
mannelijk zoals rookgrijs en cool 
blauw, aangevuld met zachte 
neutrale kleuren, klassiek zwart, 
bruin en goud.

CH 29717 BL

CH 29725 BK

HEREN MODELLEN VOOR VOORJAAR/ZOMER 21

COOL BLAUW

ROOKGRIJS

MET DE HAND GESCHIL-
DERDE KLEUREFFECTEN

VINTAGE NEUSBRUG
(CH 29717)

VOORDELEN VOOR DE DRAGER

• Alle nieuwe monturen zijn gemaakt van premium kwaliteit licht titanium.
• Voor extra comfort bieden bèta-titanium veren extra flexibiliteit.
• De superieure kwaliteit zorgt ervoor dat deze monturen duurzaam zijn, zodat dra-

gers er langer plezier van hebben.

CH 29718 LG
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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 T A 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 meer dan zestig 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.


