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NIEUWE MADE IN FRANCE COLLECTIE 
 

PARIJSE AFKOMST EN STIJL 
ELLE is geliefd over de hele wereld door de onmiskenbare Parijse spirit. Toen 
ELLE magazine in 1945 voor het eerst in de Franse hoofdstad verscheen, luidde 
het een nieuw tijdperk in voor de moderne vrouw - een tijdperk van bevrijding 
waarin vrouwen onafhankelijk, sterk en succesvol konden zijn.  
Sinds het baanbrekende eerste magazine heeft ELLE de vrijheid en originaliteit 
van vrouwen gekoesterd. Al decennia lang is het aanmoedigen van vrouwen 
om in zichzelf te geloven en hun eigen weg te gaan net zo'n kenmerk van ELLE 
geweest als de eigentijdse mode-looks die essentieel zijn voor dit wereldwijde 
lifestyle merk.  
 
FRANSE STIJL DOOR FRANSE KNOW-HOW 
De ELLE Made in France brillencollectie is geïnspireerd op uitzonderlijke Franse 
heldinnen die de onafhankelijke geest en de stijlvolle elegantie belichamen 
die aan de basis liggen van het merk ELLE.  
Om deze moderne meesterwerken te vervaardigen, volstaat enkel de 
allerbeste Franse kwaliteit. De Franse stad Oyonnax ligt in de Juravallei. Het is 
al sinds de jaren 1950 de bakermat van de traditionele brillenproductie en staat 
wereldwijd bekend om zijn hoogwaardige acetaatmonturen. Het 
vakmanschap van Oyonnax komt tot uiting in de Made in France collectie, die 
garant staat voor een onderscheidende en superieure look met unieke 
decoratieve elementen en de perfecte polijsting van elk montuur.  
 
Elk model in de ELLE Made in France collectie vertelt een verhaal - het verhaal 
van een inspirerende Franse vrouw en hoe zij obstakels overwon om succesvol 
te zijn en een blijvende bijdrage te leveren aan de maatschappij. Deze 
buitengewone Franse persoonlijkheden hebben hun eigen weg gebaand en 
warden leiders in de kunst, sport en wetenschappen. Hun geest en de geest 
van deze collectie weerspiegelen de actieve empowerment van ELLE sinds 
haar oprichting.  
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MODERN RETRO EN GEOMETRISCHE TRENDS 
Zes opwindende nieuwe looks weerspiegelen het onderscheidende karakter 
van de ELLE made in France collectie: chique Parijs design, exquise details en 
hoogwaardig acetaat in combinatie met uitmuntende productkennis.  
De nieuwe optische monturen zijn retro-geïnspireerde moderne geometrische, 
rechthoekige en afgeronde vormen met elegante veren zoals gedraaide 
details en metalen accenten in Art-Deco stijl. De belangrijkste kleuren van deze 
nieuwe looks zijn zacht beige, roze en lichtbruine pasteltinten, klassiek zwart en 
glamoureus Havana. 
 
CAROLINE - EL31508:  

BE BK BR  

Onverschrokken en gedurfd, maar toch altijd vrouwelijk: de Franse pilote 
Caroline Aigle is de inspiratie voor deze eigentijdse bril. De modieuze oversized 
vorm met een lichte cat-eye touch, geeft deze moderne look een vintage 
gevoel. De veren zijn slank en voorzien van een gedraaid metalen detail in 
goud of roségoud. Dit montuur is verkrijgbaar in aantrekkelijke kleuren: rosé 
beige met gedessineerde veren, licht- en donkerbruin kleurverloop en klassiek 
zwart. 
 
GENEVIÈVE - EL31509:   

BK BR PU  

Dit aantrekkelijke ronde montuur maakt een zelfverzekerde indruk. Verkrijgbaar 
in licht pastelbruin of donkerpaars en klassiek zwart. De dunne veren met hun 
gedraaide metalen versiering in goud of roségoud vormen een design 
highlight. Deze bril is een eerbetoon aan de moedige persoonlijkheid van de 
Franse heldin Geneviève de Gaulle-Anthonioz. Zij was een van de eerste leden 
van het Franse verzet en wijdde later haar leven aan de strijd tegen de 
armoede en voor de menswaardigheid. 
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KATIA  - EL31510:  

BE BK RE  

Met deze charmante bril maak je een fashion statement dankzij de opvallende 
vintage-geïnspireerde geometrische vorm, de prachtig gebogen veren en de 
elegante gouden of roségouden details. Het gedurfde acetaat montuur is 
verkrijgbaar in opvallend rood met rijke Havana veren, stijlvol beige met motief 
en verleidelijk klassiek zwart. Katia Krafft, bekend om haar superieure intellect 
en haar bijdrage aan de vulkanologie, is de avontuurlijke Franse vrouw die met 
deze elegante bril in herinnering wordt gebracht. 

 
YVETTE  - EL31511:  

BK BR RO  
Er goed uitzien is eenvoudig met deze nieuwe ELLE Made in France bril. Het 
zachte rechthoekige montuur is uitgevoerd in prachtig rosé met Havana veren, 
donkerbruin met motief en klassiek zwart. Gebogen veren met een sierlijk detail 
in roségoud of goudkleurig metaal, benadrukken de vrouwelijkheid. Deze 
opvallende look is perfect voor werk en ontspanning en is opgedragen aan 
een pionier op het gebied van de wetenschap: Yvette Cauchois' superieure 
intellect beïnvloedde de ontwikkeling van röntgenspectroscopie en 
röntgenoptiek. 
 
ALICE - EL31512:  

BE BK RE  
Met deze geometrische retrobril zal je gegarandeerd opvallen. De enigszins 
hoekige vorm schittert in Havana-rood met zwarte veren, in beige met beige 
gedessineerde veren of in zwart met veren in Havana. De montuurvorm en de 
goud- of roségoudkleurige metalen versiering met studs zijn de hoogtepunten 
van deze vintage look. Dit modieuze montuur is een eerbetoon aan Alice Guy-
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Blaché - de eerste vrouwelijke filmregisseur en een pionier van de moderne 
cinema. 
 
JEANNE - EL31513:  

BK BL TT  
Deze stijlvolle bril past bij elk gezicht. Het vintage ronde montuur is verkrijgbaar 
in donkerblauw met blauwe Havana veren, in all-over vintage Havana of in 
verleidelijk klassiek zwart. Een design highlight is de op Art-Deco geïnspireerde 
versiering van de veren in goud- of roségoudkleurig metaal met bijpassende 
metalen studs. Dit montuur is een eerbetoon aan de "Moeder van de 
aquariumkunde" Jeanne Villepreux-Power, die het aquarium heeft 
uitgevonden. Vooral de blauwe kleurenversie is een eerbetoon aan Jeanne’s 
bijdrage aan de mariene biologie. 
 

DE HOOGWAARDIGE EN ELEGANTE 
MADE IN FRANCE COLLECTIE VAN ELLE 

 
(Veel plezier met de png bestanden in hoge resolutie:  

https://photos.app.goo.gl/1c3o61K2shptyDj67 ) 

 

 

 

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/1c3o61K2shptyDj67
http://www.elleboutique.com/
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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. 

 

Voor meer informatie: CHARMANT Europe _ Lisette Veldhuis _ +31 (0)348-416646 _ 
lisette.veldhuis@charmant.eu _ www.charmant.com  

 

http://www.charmant.com/

