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ELLE ZONNEBRILLEN: VOOR PARISIAN CHIC IN EEN HANDOMDRAAI 

Voor Parisian chic met een statement, is ELLE het merk bij uitstek. ELLE omarmt 

een unieke mode-look die zeer gewild en toegankelijk is. Het is een manier van 

kleden die vrouwen kracht geeft door op te komen voor hun individualiteit en 

onafhankelijkheid. ELLE combineert moeiteloos persoonlijke smaak met 

klassieke en moderne elementen, one-of-a-kind ontwerpen en een vleugje 

luxe voor een ware Parijse levensstijl.  

Met een stijlvolle zonnebril van ELLE tover je in een handomdraai de Parijse look. 

Deze lichte zonnebrillen van hoge kwaliteit beloven een langdurig 

draagcomfort en voegen moderne elegantie toe aan elke outfit. Deze 

aantrekkelijke nieuwe collectie van metaal en metaalacetaat is geïnspireerd 

op de gestructureerde lijnen van Franse plooien en onthult ingewikkelde 

verticale, horizontale en gebogen plooidetails op de veren en voorkanten. 

Helder rood, pastelkleuren en zonnig goud en beige geven deze must-have 

zonnebrillen een fashion-forward uitstraling. 

 

EL14931 Deze charmante zonnebril van acetaat en metaal zorgt voor een 

kleurenexplosie op zomerse dagen en avonden. De katachtige voorkant en 

de uiteinden zijn verkrijgbaar in vrouwelijk rood, blauw of klassiek zwart. De 

zilveren, gouden of roségouden metalen veren onthullen een chique verticale 

plooiing.  

BL BK RE  

 

EL14932 Met deze iconische zonnebril van acetaatmetaal krijgt u onmiddellijk 

Parijse flair. Het ronde, elegante cat-eye model is verkrijgbaar in klassiek zwart, 

bruin of zachtroze. De veren zijn een bijzondere blikvanger: een gebogen 

interpretatie van het klassieke Franse plooiontwerp. 

BK BR PK  

 

EL14933 Deze uitzonderlijke zonnebril van acetaatmetaal geeft elke zomerse 

look de finishing touch. Het vrouwelijke en vlindervormige voorstuk schittert in 
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helder rood, klassiek zwart of aards bruin. Metalen plooitjes op de veren en aan 

de voorkant maken de hoogwaardige look compleet. 

BK BR RE  

 

EL14939 Deze opvallende geometrische bril is het enige accessoire dat u deze 

zomer nodig hebt. Gemaakt van licht metaal en voorzien van een verticaal 

geplooide veerstructuur, zullen de getinte glazen en kleurrijke randen in 

pastelbruin, zachtroze of chique blauw alle hoofden doen omdraaien. 

BE BL PK  

 

EL14940 Deze rechthoekige metalen zonnebril van ELLE is een echte blikvanger. 

Bij een luchtig zomerjurkje of een chic pak in pastelkleuren, met deze stijlvolle 

zonnebril maakt u altijd de juiste keuze. Het glamoureuze model is verkrijgbaar 

in delicaat roze, natuurlijk bruin en elegant wit en maakt indruk met een 

geometrisch detail op de veren en de voorkant. 

BR PK WH  

 

EL14943 Voor een vleugje luxueuze Parijse vintage zijn deze ronde zonnebrillen 

van metaalacetaat de juiste keuze. Rijke kleurenselecties versterken de 

iconische vibe: klassiek goud met havana veren, elegant roségoud met 

gedessineerde rode veren of klassiek goud met een zwarte bovenrand en 

zwarte veren. Een metalen, horizontaal Frans plooidetail op het hoekstuk 

versterkt de high-end uitstraling. 

BK GD RO  
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ELLE Made in France modellen 

Met haar Made in France modellen van hoge kwaliteit is deze collectie van 

ELLE een eerbetoon aan de kracht en de levensvreugde van de vrouw. De 

modellen zijn vernoemd naar beroemde Franse heldinnen en worden 

ontworpen en vervaardigd in Oyonnax, de bakermat van de traditionele 

Franse brillenproductie. Deze superieure zonnebrillen zijn zeer modieus, rijkelijk 

gedetailleerd en gemaakt van lichtgewicht acetaat dat tot in de perfectie is 

gepolijst. 

 

INGRID – EL31563 – MADE IN FRANCE  

Zie er fantastisch uit met deze geometrische zonnebril van ELLE Made in France. 

Het opvallende brede montuur is gemaakt van acetaat van hoge kwaliteit en 

verkrijgbaar in mooi beige havana met zwarte veren, gedurfd rood met 

gedessineerde veren en in klassiek all-over zwart. Deze zonnebril is geïnspireerd 

op de Frans-Colombiaanse activiste Ingrid Betancourt. Na zes jaar gevangen 

gehouden te zijn door revolutionaire guerrilla's in Colombia, hielp Ingrid met het 

bevrijden van andere gijzelaars en heeft sindsdien talrijke onderscheidingen 

gekregen. 

BE BK RE  

 

BRIGITTE – EL31564 – MADE IN FRANCE  

Zet deze vrouwelijke ELLE zonnebril op voor onmiddellijke Parijse allure. De 

zonnebril is gemaakt van acetaat en de vlindervormige, gedurfde voorkant 

zorgt voor een dramatisch contrast met de slanke veren. De kleuren zijn 

gekozen op basis van de nieuwste trends op de catwalk: transparant beige 

met havana veren, bordeauxrode havana randen met bordeauxrode veren 

en, voor de liefhebbers van klassieke kleuren, tijdloos zwart. Het Franse 

filmstericoon Brigitte Bardot vormt de inspiratie voor deze stijlvolle zonnebril. 

Brigitte's opvallende schoonheid en vrije geest belichaamden de seksuele 

revolutie en de vrouwelijke emancipatie in de jaren 1960 

BE BK WI  
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JOSÉPHINE – EL31566 – MADE IN FRANCE  

Deze cat-eye-zonnebril van ELLE Made in France staat garant voor de perfecte 

zomerse look. De opvallende acetaat voorkant en veren zijn verkrijgbaar in 

volledig zwart en in prachtige nieuwe modetinten: transparante beige randen 

met zwart en beige gepikkelde veren of felrode randen met zwart en rood 

gedessineerde veren. Dit nieuwe model is een eerbetoon aan revue danseres 

Joséphine Baker. De in de Verenigde Staten geboren artiest werd al snel een 

superster in Frankrijk. Joséphine won de Orde van het Legioen van Eer voor 

haar werk met het Rode Kruis en het Franse Verzet tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. 

 

BE BK RE  

 

Voor afbeeldingen in hoge resolutie kunt u de volgende link gebruiken: 

    

Sunwear 2023 high-res jpg pictures 

 

 

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/LSm5D7JQrVTk3UFp6
www.elleboutique.com%20
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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. 

 
For further information please contact: 

 

CHARMANT Europe, Lisette Veldhuis 

Tel.: +31 348 416646 – Email: Lisette.veldhuis@charmant.eu 

 


