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Ga voor Parisian Chic met ELLE zonnebrillen! 

ELLE viert 75 jaar aan de top van stijlvolle elegantie. Deze felbegeerde modebijbel, die 
altijd een stap voor is op de tijd, is tevens een toonbeeld voor vrouwelijke 
empowerment. De afgelopen decennia heeft ELLE vrouwen over de hele wereld 
bereikt, geluisterd naar hun verhalen en deze verder verspreid, terwijl ze op weg waren 
naar een krachtig en onafhankelijk leven. Dit alles ondersteund door een innovatieve 
modetaal die de laatste trends interpreteert, de originaliteit van stijl toejuicht en 
verpakt is in de zijden omhelzing van vrouwelijke Parijse chic.  

De iconische flair en de uitmuntende kennis van de designer zijn een aanvulling op de 
nieuwste zonnebrillencollectie van ELLE. Deze beeldschone accessoires hebben zich 
geïnspireerd op een rijk palet van frisse, opwindende tinten en stralen een nieuwe 
dimensie in hoogwaardige, trendy looks uit. Vurig rood, blush roze, intense en bleke 
tinten blauw en groen en warme neutrale kleuren verlevendigen ronde, cateye- en 
geometrische vormen. Ze vormen een link tussen eenvoud en originaliteit, de sleutel tot 
ELLE’s kenmerkende Parijse look. Deze monturen zijn echte heersers en voegen op 
gracieuze wijze met elkaar verweven 3D-details of opvallende glazen met kleurverloop 
toe aan klassieke profielen.  

Overtref jezelf met stijl met een prachtig ELLE-jubileummodel. Geniet van twee nieuwe 
zonnebrillen van acetaat in een dunne of ronde vorm met verlopende glazen op de 
geselecteerde modellen. De zonnebrillen weerspiegelen de tijd en ELLE’s 
empowerment boodschap. De mantra’s “Dare to be who you want” en “Be loved as 
you are” zijn op de veren gelaserd.  

 

EL14906 Deze zomer straal je ultieme high-fashion uit met deze chique zonnebril van 
ELLE. Dit montuur met edgy pilotenlook is gemaakt van hoogwaardig, superdun 
materiaal voor een licht en comfortabel draagcomfort tijdens warme, stadse 
zomerdagen. De bovenranden zijn op elegante wijze gedraaid tot een decoratief 
touwdetail en de glazen hebben een verleidelijk kleurverloop.  
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EL14907 Met deze stijlvolle ELLE zonnebril heb je direct de uitstraling van een echte 
Parijse. Het opvallende kleurverloop in de glazen is harmonieus geïntegreerd in dit 
verfijnde metalen montuur dat verkrijgbaar is in de kleuren zwart, bruin, paars en rood. 
De bovenrand heeft een decoratief koorddetail. De geselecteerde modellen hebben 
daarbij een kleurrijk accent op de onderrand. 

BK    BR    
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EL14909 ELLE laat je kennis maken met het geheim van Franse chic met deze 
gloednieuwe modieuze zonnebril. Dit lichte montuur combineert eenvoud met een 
unieke touch. De superdunne metalen randen zijn op charmante wijze verfraaid op de 
hoekstukjes en veren door middel van een quiltachtige geometrische gravering. De 
kleuren zijn buitengewoon mooi: kies deze zomer voor een zonnebril in het warm goud, 
opwindend roze, zilver of in het klassiek zwart.  
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EL14912 Toon je innerlijke Parijse chic met deze betoverende ELLE zonnebril. Dit montuur 
met een subtiele katachtige uitstraling in het zwart of in een transparante tint heeft een 
onmiskenbare vrouwelijke touch. Een prachtig decoratief effect is zichtbaar op de 
veren en de bovenrand. Dit chique Frans-geïnspireerd montuur is een accessoire op zijn 
best: licht en subliem feel-good.  

BK   BL    
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EL14913 Cateye zonnebrillen zijn helemaal in deze zomer, dus ga de zomer in stijl 
tegemoet met deze opvallende zonnebril van ELLE’s Franse pracht. De iconische, 
zilverkleurige look, is niet te missen in tinten als warm bruin, diepgroen en donkerroze en 
pronkt met discrete, decoratieve gouden metalen veren en oortips.  

BK   BR    
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ELLES 75-jarig jubileummodellen 

EL14920 Laten we ELLE’s verjaardag vieren met deze exclusieve jubileumzonnebril! Het 
montuur van acetaat in zwart, bruin en roze heeft glazen met kleurverloop die voor een 
echte wow-factor zorgen. Dit statement met Franse flair geeft ELLE’s traditionele 
empowerment van vrouwen weer in een inspirerende mantra op de veren: “Dare to be 
who you want”.  
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EL14921 ELLE viert 75 jaar als toonaangevend modeleider voor de moderne vrouw. 
Deze flaterende jubileumzonnebril legt de eeuwige stijlvolle Parijse elegantie van ELLE 
vast in een eigentijds montuur van acetaat in tweekleurig beige-zwart, blauwzwart en 
in het klassiek zwart. “Be loved as you are” is met liefde op de veren gedrukt en 
herinnert ons eraan niet te streng te zijn voor onszelf.  

BE   BK    GN  

 

 

Klik voor hoge resolutiebeelden op onderstaande link: 

ELLE Sunwear 2021 PR Hoge resolutiebeelden 

      

Over ELLE:  

Met 45 edities en 21 miljoen lezers wereldwijd, staat het ELLE tijdschrift op nummer 1 als het gaat om mode, beauty en 
lifestyle. ELLE heeft wereldwijde erkenning verkregen, en is daarmee het synoniem geworden van “alles” wat met de 
vrouw te maken heeft, met dank aan het logo, bestaande uit vier letters, dat de Franse vertaling voor “zij” weergeeft. 
Sinds 1945, en voor altijd, is het de missie van ELLE om vrouwen te begeleiden om een betere wereld te creëren met 
haar kernwaarden: JOIE DE VIVRE (optimisme en positiviteit), VRIJHEID en VRIJGEVIGHEID. ELLE focust op het 
produceren van producten die toegankelijk zijn voor iedereen en die elke individu op laat vallen in de menigte. De 
stijl van ELLE is een mix van moeiteloze elegantie en speelse verfijning met gewaagde combinaties, die een verschil 
zullen maken. Het vormgeven van een silhouette om het die « Franse touch » te geven, dat kleine beetje extra dat het 
zo aan Parijs laat denken. 

Het merk ELLE is het bezit van Hachette Filipacchi Presse (een Lagardère Nieuws bedrijf) in Frankrijk. L.A.E. is 
verantwoordelijk voor het non-media uitbreiding wereldwijd van het merk ELLE binnen de Lagardère Groep. Ontdek 
meer over de ELLE wereld op www.elleboutique.com 

Website: www.elleboutique.com  

Facebook: @ElleBoutiqueWorld  

Instagram: @ElleBoutique 

https://photos.app.goo.gl/hAhv5APddjYqEdm99
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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. 

Neem voor meer informatie contact op met:  

Charmant Benelux – 0348-416646 – sales@charmantgroup.nl – www.charmant.com  


