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ESPRIT SUNWEAR 2021 PERSBERICHT 
 

Omarm nieuwe vreugde 
 
 

De wereld kan nu wel wat van Esprits vrolijke spirit en moeiteloze, gemakkelijke stijl 
gebruiken. Fans zijn dol op de trendy, hoogwaardige mode, frisse kleuren en altijd 
inventieve vormen en structuren. De kleding en accessoires van Esprit voelen net zo 
goed aan als ze eruitzien.  
 
Vreugde is het woord voor 2021. Esprit deelt nieuwe waardering voor de simpele, 
maar kostbare momenten in het leven: weer kunnen afspreken met vrienden, de 
natuur ingaan of een gezamenlijk etentje. Ontdek de vreugde van Esprit in trendy 
zonnebrillen die bij deze stemming passen door middel van gewichtloze pasvormen 
en comfortabele functionaliteit. Het kleurenpalet past perfect bij deze vrolijke 
stemming met een reeks eigentijdse interpretaties van rode, blauwe, groene, roze, 
grijze en bruine tinten. Creatieve accenten zoals streepjes en effecten spelen met 
moderne montuurmaterialen zoals lichte metalen, TR90, Ultem en acetaat. Dit zijn 
met recht zonnebrillen van Esprit om van te genieten! 
 
 
  
 
 
ET40021+P (uniseks)  
Een zomerse look is nog nooit zo makkelijk geweest als met deze trendy Esprit 
zonnebril. Het metalen voorstuk is zo licht dat je bijna niet doorhebt dat je een bril 
draagt. Kies voor een van de coole tinten in het grijs, roze, zilver of goud met 
gepolariseerde glazen voor instant flair.  
 
Kleuren 
505 Grijs 
515 Roze 
524 Zilver  
P 584 Goud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET40022 (dames)  
Fleur je zomerstijl op met deze retro dames zonnebril van Esprit. Aantrekkelijk en 
brutaal, dat is de uitstraling dat dit montuur je geeft met dank aan de gekleurde 
glazen met katachtige look. De glazen zijn gemonteerd in een filigraan metalen 
montuur met ultradunne veren. Kies voor deze elegante look in het goud, blauw, rood 
of zilver.  
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Kleuren 
524 Zilver  
531 Rood 
543 Blauw  
584 Goud 
 
 
 
ET40025 (dames) 
Dit nieuwe model zonnebril van Esprit zou niet misstaan in Saint-Tropez. De 
oversized, vierkante TR90-modellen in glanzend zwart en transparant grijs, rood en 
blauw zorgen voor een gewaagd statement. De fijne metalen veren smelten 
moeiteloos samen met het voorstuk. Deze door ontwerpers geïnspireerde dames 
monturen zijn zeer licht om te dragen en bieden een optimaal draagcomfort. 
 
Kleuren 
505 Grijs 
531 Rood 
538 Zwart 
543 Blauw 
 
 
 
 
ET40026 (dames)  
Combineer een strak gevlochten vlecht met deze dramatische, op de jaren 70, 
geïnspireerde zonnebril. Dit expressieve montuur is gemaakt van licht TR90-
materiaal. Levendige rode, bruine, blauwe en grijze modellen stelen de show door 
middel van een combinatie van transparantie en opvallende kleuren. Glazen met 
kleurverloop maken deze prachtige zomerlook af.  
 
Kleuren 
505 Grijs 
531 Rood 
535 Bruin 
543 Blauw 
 
 
 
 
ET40027 (dames)  
Deze nieuwe Esprit-zonnebril roept de vreugde van de West Coast op met zijn hippe, 
ronde vorm en opvallende strepen op de veren. Dankzij de comfortabele pasvorm 
perfect om de hele dag te dragen. Dit hoogwaardige montuur van acetaat is 
verkrijgbaar in gloednieuwe tinten rood, bruin, zwart en blauw met 
kleurverloopglazen. De Havana touch op de oortip maakt de look compleet. 
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Kleuren 
531 Rood  
535 Bruin 
538 Zwart 
543 Blauw 
 
 
 
 
ET40028 (heren)  
Blijf lekker koel met deze opvallende zonnebril van Esprit. Het vierkante, retro 
voorstuk in effen grijs, bruin, zwart en blauw heeft casual strepen op de veren. In het 
oog springende Havana-streepjes op de oortips geven deze herenzonnebril een 
extra dimensie.  
 
Kleuren 
505 Grijs 
535 Bruin 
538 Zwart 
543 Blauw 
 
 
 
 
ET40029 (dames) 
Maak indruk met deze marine-geïnspireerde Esprit zonnebril. Bekijk de zachte, 
katachtige schuine randen in frisse kleurselecties: rood, bruin, groen en effen zwart. 
Het zwart-witte patroonblokje op de veren geeft dit montuur een niet te evenaren 
zeeman sensatie.  
 
Kleuren 
531 Rood  
535 Bruin 
538 Zwart 
547 Groen 
 
 
 
ET40037 (dames)  
Geef je zomerstijl een boost met deze zonnebril die je een zelfverzekerde uitstraling 
geeft. Het vierkante voorstuk is gemaakt van superlicht Ultem en is verkrijgbaar in de 
matte tinten rood, bruin, zwart en blauw. Deze comfortabele look is compleet dankzij 
de glanzende oortips.  
 
Kleuren 
531 Rood   
535 Bruin 
538 Zwart 
543 Blauw 
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ET40039 (heren)  
Mannen zullen weg zijn van deze klassieke zonnebril van Esprit. Het rechthoekige 
voorstuk met vintage look komt goed tot zijn recht in de matte tinten bruin, zwart en 
blauw met glanzende oortips. Het Ultem-materiaal zorgt ervoor dat deze zonnebril 
zelfs op de warmste zomerdagen een comfortabel en licht draagcomfort heeft. 
 
Kleuren 
535 Bruin 
538 Zwart 
543 Blauw 
 
 
 
 
 
Laat kinderen plezier hebben met deze Esprit-kinderzonnebrillen.  
 
Zomerplezier staat bij kinderen centraal en deze coole maar robuuste Esprit-
zonnebrillen zijn een stoere reisgenoot. De brillen zijn verkrijgbaar in verschillende 
kleuren en vormen, zijn comfortabel en blijven goed zitten terwijl kinderen 
rondrennen of in bomen klimmen. Ouders zullen net zo goed dol zijn op deze 
kinderzonnebrillen: zoals altijd hebben de Esprit-zonnebrillen voor jongens en 
meisjes een maximale UV-bescherming en beschermen zo hun ogen tegen 
schadelijke stralen.  
 
ET19793  
Esprit presenteert deze zomer de perfecte zonnebrillen voor kleine meisjes! De 
speelse vorm met vrolijk stippenpatroon beschermt de ogen en is ook nog eens 
ontzettend trendy. Een superlicht en comfortabel montuur waarvan de roze variant 
glazen met kleurverloop heeft en het grijze en rode model met stijlvolle gespiegelde 
glazen. 
 
Kleuren 
505 Grijs 
515 Roze 
531 Rood 
 
 
 
 
 
ET19794  
Deze Esprit zonnebril voor jongens is zowel cool als stoer. Het kunststof voorstuk in 
groenblauw, zwart of marineblauw zorgt er samen met de dunne metalen veren voor 
dat het montuur licht en comfortabel aanvoelt. De gespiegelde glazen geven het 
geheel een trendy look en bieden een optimale UV-bescherming.  
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Kleuren  
507 Marineblauw 
508 Groenblauw  
538 Zwart 
 
 
 
 
 
ET19795  
Meisjes zullen deze zomer volop plezier hebben met deze kleurrijke Esprit 
zonnebrillen. Deze brillen laten mensen niet alleen omkijken, maar zijn ook nog eens 
opvallend met duo kleuren en vrolijke transparante vormen. De modieuze katachtige 
randen worden extra geaccentueerd door de gespiegelde- of kleurverloopglazen. 
 
Kleuren 
505 Grijs  
531 Rood 
577 Paars 
 
 
 
 
 
ET19796 
Een gloednieuwe Esprit zonnebril voor de sportieve jongens onder ons. De 
aerodynamische look van rubber materiaal is super functioneel en sterk, zelfs tijdens 
de meest energieke activiteiten. Het driekleurige ontwerp versterkt de sportieve vibe 
van dit geweldige zomerse montuur. 
 
Kleuren 
531 Rood 
538 Zwart 
543 Blauw 
 
 
 
 
 
 
 

Klik op onderstaande link voor hoge resolutiebeelden: 
Esprit zonnebrillen hoge resolutiebeelden 

 
 

 
 
 
 
 

https://photos.app.goo.gl/d7nBx9nkzkJJuraa9
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Over de Charmant Group:  
 
Al ruim zestig jaar geniet de Charmant Group internationale faam dankzij het 
pionierswerk bij het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe technologieën in 
de optische industrie. Dit Japanse bedrijf, dat bij alle producten streeft naar perfectie 
en constante topkwaliteit van de producten, is 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 deze altijd kunnen rekenen op de hoogste 
kwaliteit en een uitstekende service. Deze betrokkenheid en passie worden 
teruggezien in de huismerken van de Charmant Group en in de merken die in licentie 
worden aangeboden. Dankzij de expertise van de Charmant Group op het gebied 
van hoogwaardige brilmonturen en het uitgebreide internationale verkoopnetwerk in 
ruim honderd landen is het bedrijf een alom gerespecteerde en betrouwbare 
zakenpartner.  
 
 
 
Voor meer informatie:  
Charmant Group Benelux – Lisette Veldhuis – +31 (0)348-416646 – 
lisette.veldhuis@charmant.eu – www.charmant.com 


