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• Langdurig draagcomfort dankzij licht, hoogwaardig 
titanium en superieur design

• Tijdloos elegante looks voor mannen en vrouwen 

• Kwaliteit die gemaakt is om lang mee te gaan: brillen 
die langdurig draagplezier beloven

VOORDELEN 

DRAGERS

Pure kwaliteit en tijdloze stijl

Voor liefhebbers van verfijnde, hoogwaardige brillen is
CHARMANT Titanium Perfection de brillencollectie bij uitstek.
Elk montuur, gemaakt van superieure titanium materialen,
biedt licht, flexibel comfort, een geweldige pasvorm en
duurzame stabiliteit in minimalistische, tijdloze stijlen met
een gegarandeerd goede kwaliteit.

CHARMANT TITANIUM PERFECTION

Nieuwe modellen:

De nieuwste CHARMANT Titanium Perfection-monturen geven elke
look een upgrade.

De nieuwe damesmodellen zijn een juweelachtige combinatie van
sierlijke montuurlijnen en versierde veren in rijke tinten roségoud met
grijs of blauw, aardetinten en heldere vrouwelijke variaties van roze,
rood en violet.

Hightech kunst en modern design inspireren de herenbrillen met 3D-
structuren en hoekige lijnen. De kleuren zijn een nieuwe interpretatie
van de klassiekers: rustig donkergrijs, klassiek zwart, elegant zilver of
blauw en rijk tortoise.
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Heren modellen

Rustige, zelfverzekerde herenbrillen tonen hightech
kunst- en designnuances in moderne profielen door
middel van volumespelingen en veren met textuur.
Dit ronde montuur met volledige montuurrand
heeft een gedefinieerde wenkbrauwlijn en creëert
een aangenaam accent op elke gezichtsvorm,
vooral in elegante tinten blauw, bruin, grijs of zwart
met contrasterende veren (CH29731). Voor een
meer geometrische uitstraling maakt dit nylor
model een hoekige indruk in blauw, bruin of
grijstinten, en laat het een geraffineerd kleurenspel
zien tussen de veren en de voorkant (CH29732).

Mannelijke designer looks 
met 3D accenten

Verfijnde volrand profielen, opvallende
constructies van de veren en flatterende kleuren
onderscheiden deze moderne vintage herenbril,
waardoor het de perfecte accessoire is voor privé-
en zakelijke gelegenheden. Dit fraaie panto
montuur (CH29733) wordt opgefleurd door frisse
kleurselecties, waaronder demi amber, zwart,
blauw en Havana. Voor een nieuwe interpretatie
van retro ziet dit veelhoekige montuur (CH29734)
er stijlvol uit in zwart tortoise, blauw, bruin of grijs.
Deze eersteklas modellen hebben een
gestructureerde veer met drie parallelle lijnen die
de edgy ontwerpbenadering versterken.

Vintage meets modern in  volrand
modellen met opvallende veren

CH29734

CH29732

CH29731

CH29733
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Dames modellen

Benadruk elegantie en vrouwelijkheid in
een royale panto (CH29830) of zachte
vierkante vorm (CH29831). Beide brillen
zijn zeer stijlvol en zijn ontworpen om de
ogen en het gezicht te accentueren door
middel van eigentijdse profielen en unieke
open veren. Warme en aardse kleuren,
waaronder bordeauxrood, groen en
neutrale kleuren zoals beige of grijs,
onderstrepen de rijke sfeer van deze
monturen.

Open veren en 
geaccentueerde ogen

Deze chique bril is het enige accessoire
dat u nodig hebt. Het montuur heeft
opvallende gedraaide veren in twee
tinten en de ogen worden geaccentueerd
door een tweede kleur rand op dit
vierkante profiel (CH29832) of een
gekleurde wenkbrauwrand op dit cat-eye
montuur (CH29833). Luxueuze kleuren
onderscheiden deze prachtige modellen:
roségoud of goud met accenten in blauw,
grijs, roze of rood (CH29832), felroze, rood
of violet met contrasterende veren of een
frisse kijk op grijs (CH29833).

Versierde veren voor
een sieradengevoel

CH29833

CH29830

CH29831

CH29832
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NAAM: Lisette Veldhuis

E-MAIL: lisette.veldhuis@charmant.eu

PHONE: +31 (0)348 416646

https://photos.app.goo.gl/ocTqaoMbLrTwnzA98
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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.
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