
LINE ART CHARMANT:
SUPERIEURE SCHOONHEID EN COMFORT

Als het gaat om premium eyewear, kan de pure 
schoonheid en het comfort van de Line Art 
CHARMANT monturen niet geëvenaard worden.

Deze uitzonderlijke brillen, geïnspireerd door de 
harmonie van muziek, zijn vervaardigd van 
eersteklas titanium met Japanse technologische- en 
ontwerpexpertise.

DE NIEUWE COLLECTIE

De elegante modellen Vivace en Menuet 
worden met vier nieuwe monturen 
aangevuld. 

De ogen worden in deze frisse looks 
prachtig benadrukt door gedefinieerde 
contouren en wenkbrauwlijnen.  Ze 
versterken de individualiteit van de 
draagster en zijn toch altijd elegant. 

Gemaakt van Excellence Titan en met 
superflexibele veren, passen deze 
monturen uitstekend. De monturen 
voelen zo licht dat de draagster nauwelijks 
merkt dat ze een bril op heeft.
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XL2158 – Dit grote veelhoekige profiel is verkrijgbaar in frisse kleurcontrasten. 
XL2159 – Dit profiel verleidt met een glamorous cate-eye look

XL 2158

XL 2159Deze Vivace-looks zijn
sierlijk en eigentijds. De
kenmerkende veren worden
aangevuld met een opvallend
voorstuk met dunne, lichte
en transparante acetaat-
contouren. Dit is de perfecte
bril voor diegene die een
gedurfdere look wil, maar
liever geen dikke kunststof
monturen draagt.

ONTWERP

Vivace
DE VIVACE LIJN IS EEN MODERNE 
INTERPRETATIE VAN ELEGANT 
UNDERSTATEMENT. TWEE FIJNE LIJNEN VAN 
UITMUNTEND TITANIUM IN PARALLELLE 
HARMONIE CREËREN EEN SLANKE EN 
MODERNE LOOK. KOSTBARE MATERIALEN, 
ZORGVULDIG MET ELKAAR VERBONDEN, 
COMPLETEREN DIT EXQUISE EN EIGENTIJDSE 
ONTWERP.

MOOI BLOEMENPATROON

Sprankel, schitter en val op met deze
prachtige Vivace-bril (XL2161). De
eenvoudige veerlijnen worden gecom-
penseerd door een delicate wenkbrauwlijn.
Dit dunne bèta-titanium inzetstuk is versierd
met een ingewikkeld laser gesneden
bloemmotief. Geniet van deze verleidelijke
look in vergulde, of speciaal gekleurde
blauwe en bruine versies.

XL 2161

ACETAAT CONTOUREN



Zie er goddelijk uit met deze randloze
bril met haar elegante in elkaar
gevlochten Menuet veren (XL2160).

Een laser gesneden wenkbrauwlijn in
vlinderlook, gemaakt van een flinter-
dunne bèta-titanium plaat, maakt een
charmante indruk. Dit lichte montuur is
verkrijgbaar in levendig rood en blauw
met goud, of zacht roségoud.

MOOIE WENKBRAUWLIJN

XL 2160

ONTWERP

Menuet MET DE SIERLIJKE BEWEGINGEN VAN 
EEN DANSEND DUO, VLOEIEN BIJ HET 
MENUET ONTWERP FLEXIBELE 
VEERLIJNEN IN ELKAAR OVER.. DIT 
ELEGANTE DAMESSTATEMENT IS EEN 
BEWIJS VAN SCHOONHEID, KRACHT, 
FLEXIBILITEIT EN LICHTHEID.

PERSBERICHT
J U N I 2 0 2 1



VOORDELEN DRAGER

Prachtig design met een nooit eerder 
ervaren draagcomfort door:

• onovertroffen lichtheid
• vooraf afgestelde oortips
• adaptieve neuspads
• zeer flexibele eigenschappen
• ergonomisch 3D-ontwerp
• geheugenfunctie
• geen nikkel

I M A G E D O W N L O A D

P E R S C O N TA C T

https://photos.app.goo.gl/PzhGH3ptu3PBdkHu5

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.

NAME: Lisette Veldhuis

EMAIL: lisette.veldhuis@charmant.eu

PHONE: +31 (0)348 416646
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