
PERSBERICHT
Jul i 2022

Perfectie - dat is het hoogste niveau van uitmuntendheid. De ontwerpers van CHARMANT 
Titanium Perfection hebben zichzelf uitgedaagd om dit niveau te bereiken door titanium 
brillen te produceren die de beste kwaliteit en comfort bieden, in een ontwerp dat modern 
maar tijdloos is. 

CHARMANT TITANIUM PERFECTION
Het premium merk dat zich steeds opnieuw uitvindt

Nieuwe modellen
Het handhaven van deze ongelooflijk hoge normen is een uitdaging die nooit ophoudt. Het 
vereist vaardigheid, technologische knowhow en de wil om zichzelf steeds opnieuw te willen 
uitvinden. In de nieuwe dames- en herenmodellen is de functionaliteit van de brillen verfijnd 
en zijn lichtgewicht hoekstukken met een monoblock-structuur (vervaardigd uit één stuk) 
gecombineerd met fijne, gefreesde voorstukken. Innovatief design zie je terug in exclusief 
gekleurde veeruiteinden, prachtige patronen, frisse kleurtinten en aantrekkelijke vormen. 
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Patroon op het gehele 
gefreesde voorstuk

• Lang draagcomfort dankzij licht hoogwaardig titanium en superieur design 
• Tijdloze elegante looks voor dames en heren
• Kwaliteit die lang meegaat: een bril die lang draagplezier belooft

VOORDELEN VOOR DRAGERS
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Dun gefreesd voorstuk 
(Titanium)



Vier nieuwe herenmodellen geven uitdrukking aan het onderscheidende karakter van dit 
premium brillenmerk en aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van functionaliteit en 
stijl.

De elegante en minimalistische profielen zijn uiterst delicaat met een heel dun, gefreesd 
titanium voorstuk en hoekstukken met een monoblock structuur. De lichte uitstraling 
wordt benadrukt door het lichte gewicht, dat zorgt voor een langdurig, hoog 
draagcomfort. In deze collectie is er voor elke gezichtsvorm iets: licht vierkant met en 
zonder dubbele brug (CH16706 en CH16709), rechthoekig (CH16707) en rond (CH16708).

Titanium randen in mannelijke tinten zoals zwart, grijs, blauw, bruin en groen worden 
gecombineerd met contrasterende titanium veren van bèta titanium. Transparante oortips
die aan de binnenkant gekleurd zijn, geven deze hoogwaardige bril een bijzonder accent.

Mannelijke brillen opnieuw geïnterpreteerd – voor 
style en comfort

HEREN MODELLEN
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* Aangegeven gewicht incl. demolens

CH16706 (10.3g)

CH16707 (10.2g)

CH16709 (10.8g)



Drie nieuwe damesmodellen combineren de hoogste kwaliteit en ontspannen comfort met 
een chic design.

Filigraan gefreesde titanium voorstukken worden gecombineerd met hoekstukken met 
een monoblock structuur, die de lichtheid van het montuur benadrukken. De profielen 
zijn chic en vrouwelijk in vierkante (CH16715), ronde (CH16716) en licht vierkante 
(CH16717) vormen. De hoekstukken en veren zijn zeer delicaat en gemaakt van flexibel 
bèta titanium.

Bij deze nieuwe modellen ligt de nadruk op kleur, met prachtige kleurovergangen, versies 
met patronen en monochrome modellen met contrasterende veren. Een hoogtepunt zijn 
de transparante oortips, die van binnenuit zijn gekleurd.

CH16715 (10.4g)

CH16716 (10.2g)

CH16717 (10.3g)

Fris en vrouweli jk met modieuze kleuren
DAMES MODELLEN
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https://photos.app.goo.gl/zrMCnZh1HJ7qS6
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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.
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E-MAIL: lisette.veldhuis@charmant.eu

TEL: +31 (0)348 416646

OVER CHARMANT GROUP
I M A G E  D O W N L O A D

PERSBERICHT
Jul i 2022


	     PERSBERICHT�        Juli 2022
	    
	    
	    

