De nieuwe Esprit zonnebrillen voor 2023 – daar word je vrolijk van!

Esprit staat voor zorgeloos zelfvertrouwen, een positieve mindset en een gevoel voor stijl dat
zowel tijdloos als ontspannen is. Esprit mode betekent er goed uitzien door je goed te voelen in
hoogwaardige kleding en accessoires die comfortabel zijn, alle hoofden doen omdraaien en
duurzaam zijn gemaakt.
Esprit volgt de huidige kleur- en modetrends en geeft uitdrukking aan haar positieve instelling met
zonnebrillen van licht acetaat, metaal of een mix van materialen, met en zonder rand. De
monturen worden gepresenteerd in moderne vormen, waaronder cat-eye, geometrische of
afgeronde vormen, met fijne lijnen of in meer gewaagde looks. Frisse details, zoals decoratieve
hoekstukken en mooie kleurcontrasten, maken deze modieuze zonnebrillen zo uniek.

ET40062 (vrouw) Alle ogen zijn op jou gericht wanneer je deze glamoureuze zonnebril van Esprit
draagt. Randloze zonnebrillen zijn heel trendy op dit moment en dit model heeft aantrekkelijke,
licht cat-eye vormige glazen in roze, bruine of grijze kleurverlopen. Veren en hoekstukken zijn
gemaakt van dun metaal, waardoor deze zonnebril licht en gemakkelijk te dragen is.
Kleuren
505 Grijs
515 Roze
535 Bruin
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ET40063 (man) Deze geometrische herenzonnebril is een absolute must-have voor deze zomer.
De moderne vierkante glazen, in effen grijs, bruin of blauw, zijn randloos waardoor ze een
luchtige en opvallende uitstraling hebben. Veren en hoekstukken zijn gemaakt van dun metaal,
wat de lichtheid van de zonnebril onderstreept.
Kleuren
505 Grijs
535 Bruin
543 Blauw

ET40065 (uniseks) Esprit tilt de iconische ronde zonnebril naar een hoger niveau. De tijdloze
look wordt versterkt door de combinatie van het metalen voorstuk en de lichtgewicht TR90-veren.
Verkrijgbaar in vier tinten, kun je naar stemming wisselen tussen de grijze en groene versie en de
frisse roze en bruine variant met gradiënt glazen.
Kleuren
505 Grijs
515 Roze
535 Bruin
547 Groen

ET40066 (uniseks) Styling is een fluitje van een cent met deze trendy zonnebril van Esprit. Het
model is gemaakt van ultradun lichtgewicht metaal en is de hele dag comfortabel om te dragen.
Het profiel is modern en hoekig. Frisse marineblauwe, warmbruine en klassiek grijze glazen
vullen deze look aan, terwijl het olijfgroene model modieuze gradiëntglazen heeft.
Kleuren
507 Navy blauw
527 Olijf groen
535 Bruin
538 Zwart
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ET40070 (vrouw) In de stad of op het strand, deze moderne Esprit zonnebril is echt
onweerstaanbaar. Opvallende acetaatranden in rood, blauw, bruin of donkergrijs staan in schril
contrast met de ultradunne metalen veren. Gradiënt lenzen en metalen hoekstukken met
gekleurde details geven deze zonnebril een exclusieve vibe
Kleuren
531 Rood
535 Bruin
543 Blauw
568 Donker grijs

ET40072 (man) Met deze stoere, mannelijke zonnebril van Esprit maak je een zelfverzekerde
indruk. Het lichte en flexibele montuur is verkrijgbaar in transparant grijs, bruin en marineblauw.
3D-volumedetails op de voorkant en een matte afwerking onderstrepen de modieuze
aantrekkingskracht van deze look.
Kleuren
505 Grijs
507 Navy blauw
535 Bruin

ET40073 (uniseks) Ronde zonnebrillen zijn deze zomer weer helemaal in de mode. Deze
uniseks interpretatie van Esprit is gemaakt van lichtgewicht en flexibel materiaal en weet de
iconische look te vangen in fris petrol, grijs en bruin met Havana-patroon op het voorstuk en de
veren. 3D-volumeaccenten en gradiëntlenzen in de grijze en bruine versie voegen een modieus
accent toe aan dit aantrekkelijke accessoire.
Kleuren
505 Grijs
508 Petrol
535 Bruin
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ET40074 (vrouw) Geniet van een gemakkelijke zomerstyling met deze hippe zonnebril van
Esprit. Gemaakt van ultradun acetaat, is dit tijdloze panto-vormige profiel transparant gemaakt in
in prachtige tinten van roze, groen, bruin en grijs. Gradiëntlenzen op de roze en bruine modellen
voegen een trendy noot toe aan deze look.
Kleuren
505 Grijs
515 Roze
535 Bruin
547 Groen

ET40075 (man) Deze casual zonnebril van Esprit is tijdloos en super trendy. De expressieve en
mannelijke voorkant is gemaakt van twee lagen acetaat en creëert een mooi kleurcontrast. De
vierkante vorm komt tot zijn recht in koel blauw, warm bruin en klassiek zwart.
Kleuren
535 Bruin
538 Zwart
543 Blauw

ET40076 (vrouw) Ga voor glamour in een handomdraai met deze modieuze hoekige zonnebril
van Esprit. Verkrijgbaar in petrol, bruin en zwart. De opvallende kleurcontrasten en
gradiëntlenzen van de petrol en bruine versie geven dit model extra allure. Deze zonnebril is
gemaakt van dubbellaags acetaat en is het enige accessoire dat je nodig hebt voor comfort en
elegantie.
Kleuren
508 Petrol
535 Bruin
538 Zwart
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Maak deze zomer plezier met de hippe kinderzonnebrillen van Esprit
Esprit richt zich op jonge ogen en jonge modieuze kids met lichtgewicht zonnebrillen die zowel
UV-beschermend als kleurrijk zijn en er ook nog eens goed uitzien. Ben je sportief of casual, of
een mix van beide? Het maakt niet uit, er zit vast een toffe nieuwe zonnebril voor jou in deze
leuke collectie.
ET40303 Deze sportieve Esprit-zonnebril voor jongens en meisjes zal deze zomer iedereen
versteld doen staan. Het stevige en comfortabele model met een moderne vorm en een
opvallende dubbele brug is verkrijgbaar in trendy grijs, havana en rood of blauw met gespiegelde
glazen.
Kleuren
505 Grijs
531 Rood
543 Blauw
545 Havana

ET40304 Deze schattige en toch volwassen zonnebril van Esprit is het perfecte accessoire voor
jonge meisjes. Het lichte en comfortabele montuur is flexibel en stabiel en beschermt de ogen
van de kleintjes tegen UV-stralen. Het beste van alles is dat deze vrolijke look verkrijgbaar is in
frisse zomertinten zoals roze, bruin, trendy paars met gradiëntglazen en in grijs met gespiegelde
glazen.
Kleuren
505 Grijs
515 Roze
533 Paars
535 Bruin

ET40305 Deze zonnebril is super cool en biedt kinderen bescherming tegen schadelijke UVstralen. De sportieve en comfortabele zonnebril is verkrijgbaar in de trendy kleuren paars en
oranje met gespiegelde glazen, en in klassiek zwart.
Kleuren
533 Paars
538 Zwart
555 Oranje
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Voor afbeeldingen in hoge resolutie, kunt u de volgende link gebruiken:
Esprit sunglasses 2023 PR images

Over CHARMANT Group:
Al meer dan 65 jaar 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.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
CHARMANT Europe, Mrs. Lisette Veldhuis
Tel.: +31 348416646 – Email: Lisette.veldhuis@charmant.eu
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