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Spring, huppel en voel je vrij met de kinderbrillen van Esprit. Altijd kleurrijk en comfortabel, Esprit 
heeft trendy monturen van hoge kwaliteit waar kinderen van houden en ouders op vertrouwen als 
het gaat om de bescherming van de ogen van hun kinderen. Deze jonge collectie wordt 
aangevuld met twee uniseks modellen. Super hip en vrolijk, er zal geen discussie zijn als het gaat 
om het dragen van deze nieuwe looks.  
 
Ten eerste zijn ze schattig en eigentijds, dus ze zijn helemaal leuk om te dragen. Dit rechthoekige 
model met vrolijke kleurcontrasten is verkrijgbaar in zwart, bruin en blauw en heeft sportieve 
streepjes op de veren die overeenkomen met de kleuren van de oortips (ET33445). Dit zachtere, 
afgeronde montuur is verkrijgbaar in paars, rood en grijs met dezelfde gekleurde strepen en 
oortips (ET33446). 
 
Zoals alle Esprit kindermonturen, zijn deze vrolijke looks speciaal ontworpen om te voldoen aan 
de eisen van speelse en actieve dagen. Voor deze bril is Ultem materiaal gebruikt, dat licht is en 
een uitstekende flexibiliteit en duurzaamheid biedt - essentiële factoren als het gaat om 
kinderstoeipartijen. En last but not least: deze coole Esprit monturen voelen niet alleen licht aan, 
ze zijn ook echt comfortabel en zitten lekker op de neus van jongens en meisjes. Het perfecte 
recept om de hele dag te kunnen spelen. 
 
ET33445 
Colors  
538 Zwart 
535 Bruin 
543 Blauw 
 
 
 
ET33446 
Colors  
505 Grijs  
531 Rood 
577 Paars 
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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: CHARMANT Europe _ Lisette Veldhuis _ +31 (0)348-416646 _ 
lisette.veldhuis@charmant.eu _ www.charmant.com 
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