Esprit optische collectie juli 2022
CASUAL, COMFORTABEL, MINIMALISTISCH: MODISCHE BRILLEN
VOOR MILLENIALS EN GENERATION Z
Mode waardoor je je net zo goed voelt als je eruitziet - dat is de filosofie van Esprit. Wanneer je
de hoogwaardige, ethisch verantwoorde Esprit kleding en accessoires draagt, is de stemming
altijd goed en zijn de kleuren en vormen vrolijk en trendy. Het belangrijkste levensdoel is het
omarmen van vrijheid en het beste halen uit elk moment.
Met deze nieuwe Esprit brillen, bekijk je de wereld met frisse ogen. Deze moderne collectie is
ideaal voor actieve Zoomers en Millennials die casual, functionele brillen zoeken die passen bij
een druk leven, reizen en een stedelijke lifestyle. Deze zelfverzekerde brillen, in metaal of metaalacetaatmixen, zijn minimalistisch en licht, en staan garant voor hoog draagcomfort. Eigentijdse
kleuren en chique oortips met een metalen detail met het Esprit-logo maken deze monturen een
tikkeltje anders.
ET34000: Het slanke, panto-vormige voorstuk van acetaat heeft een mooi patroon. Dunne
metalen veren vloeien decoratief over in het voorstuk en de uiteinden van de veren worden
geaccentueerd door een metalen detail met het Esprit logo. Deze coole stijl is verkrijgbaar in
gedessineerd grijs of bruin met grijze of bruine veren, en in gitzwart met zilveren veren en zwarte
oortips.
Kleuren
505 Grijs
535 Bruin
538 Zwart

ET34001: De mix van materialen geeft een uniek volume aan dit eenvoudige herenmontuur. De
rechthoekige voorkant is gemaakt van gekleurd, lichtgewicht acetaat met transparante
neusstukjes. De veren daarentegen zijn gemaakt van dun, glad metaal en zijn voorzien van een
metalen detail met het Esprit-logo op de oortips. Deze expressieve look is verkrijgbaar in
marineblauw met matzwarte veren, olijfgroen met matbruine veren en klassiek zwart met
glanzend zilveren veren.
Kleuren
507 Navy blauw
527 Olijf groen
538 Zwart

ET34002: Deze iconische ronde bril zal elke look opvrolijken. Het uiterst dunne acetaat montuur
in marineblauw, koel grijs of bruin met patroon is afgewerkt met een kenmerkende
sleutelgatneusbrug. De gekleurde veren zijn gemaakt van gegraveerd metaal en zijn voorzien
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van een metalen detail met het Esprit-logo op de oortips. De comfortabele oortips zijn ton-sur-ton
met de kleuren van de veren.
Kleuren
503 Demi bruin
505 Grijs
507 Navy blauw

ET34003: Deze coole vintage look zorgt voor een elegante zelfverzekerdheid. De voorkant is
gemaakt van lichtgewicht acetaat, terwijl de neusstukjes een aangenaam transparant contrast
vormen. De metalen veren lopen taps toe naar de kleurrijke oortips met metalen Esprit-logo
detail. Trendy kleuren zorgen voor de finishing touch: bruin met motief en matgouden veren,
marineblauw met matblauwe veren en tijdloos zwart met mat-grijze veren.
Kleuren
503 Demi bruin
507 Navy blauw
538 Zwart

ET34004: De mix van materialen geeft deze nieuwe Esprit bril een bijzondere uitstraling. Het
vierkante voorstuk van dun, lichtgewicht acetaat is uitgevoerd in prachtig gedessineerde tinten
grijs, marineblauw en bruin. De metalen veren zijn dun en hebben verschillende volumes in
glanzend grijs, blauw of bruin. De uiteinden van de veren zijn geaccentueerd met een metalen
detail met het Esprit-logo.
Kleuren
505 Grijs
507 Navy blauw
535 Bruin

ET34005: Als je op zoek bent naar een vleugje moderne vintage, kan je niet om dit metalen
panto-model heen. Het fraaie montuur heeft glanzende kleuren, zoals klassiek marineblauw,
zwart of gevlekt bruin. De veren zijn prachtig gegraveerd en worden gecombineerd met gekleurde
oortips, die op hun beurt zijn voorzien van het metalen detail met het Esprit-logo.
Kleuren
507 Navy blauw
538 Zwart
584 Goud
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T34006: Dit panto-model past gewoon bij elke gezichtsvorm. Het minimalistische, glanzende
metalen montuur is verkrijgbaar in grijs, matzwart en elegant goud, met bijpassende matte veren.
Het metalen detail met het Esprit-logo siert de uiteinden van de veren.
Kleuren
505 Grijs
523 Matzwart
584 Goud

ET34007: Dit minimalistische montuur is een hippe blikvanger met zijn slanke, licht geometrische
lijnen. De glanzende metalen monturen worden geaccentueerd door gekleurde oortips en met de
hand beschilderde randen: matzwart op zilver en marineblauw op grijs. Het gouden model wordt
versterkt door de bruin gedessineerde oortips.
Kleuren
507 Navy blauw
538 Zwart
584 Goud

ET34008: Upgrade elke casual of zakelijke look met deze klassieke, urban herenbril. Het metalen
Nylor-model is er in tijdloos mat marineblauw, zwart en grijs met een contrasterende kleur aan de
binnenkant. De subtiele kleurencombinaties zoals marineblauw met blauw, zwart met lichtgrijs en
donkergrijs met mosterdgeel maken van dit model een smaakvolle keuze.
Kleuren
505 Grijs
507 Navy blauw
523 Zwart mat

ET34009: Stedelijk verfijning ontmoet eersteklas comfort in dit Esprit herenmontuur. Het voorstuk
is gemaakt van licht, glanzend metaal, is vierkant en wordt geaccentueerd door een opvallende
dikkere bovenrand en matte kleuren. Een andere blikvanger is het metalen detail met het Espritlogo aan de uiteinden van de veren. Dit model is verkrijgbaar in grijs, klassiek zwart en donker
marineblauw.
Kleuren
505 Grijs
507 Navy blauw
523 Zwart mat
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ET34010: Dit moderne Esprit montuur voor heren staat voor individualiteit. Het metalen profiel
krijgt een verfijnde twist door de twee tinten die voor een opvallend contrast zorgen. Dit urban
model is verkrijgbaar in geweldige combinaties: zwart met rood, donker- met lichtgrijs en navy
met lichtblauw.
Kleuren
505 Grijs
507 Navy blauw
523 Zwart mat

ET34011: Als je kiest voor deze lichtgewicht metalen bril van Esprit, ga je voor een casual,
mannelijke stijl. Het moderne rechthoekige voorstuk is uitgevoerd in matte tinten, met een
geraffineerd contrast tussen de binnen- en buitenzijde van het montuur: klassiek zwart ontmoet
mosterdgeel, donkergrijs ontmoet rood en marineblauw ontmoet lichtgrijs.
Kleuren
505 Grijs
507 Navy blauw
523 Zwart mat

Voor afbeeldingen in hoge resolutie kunt u de volgende link gebruiken:
https://photos.app.goo.gl/R55NNT1sJHL75hvJ9

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
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