Esprit monturen herfst/winter 2022
ESPRIT BRILLEN VOOR EEN MOOI UITERLIJK
EN VEEL PLEZIER
Maak plezier met Esprit. Comfortabel, casual en van hoge kwaliteit, of het nu gaat om kleding of
accessoires, als er Esprit op staat, ziet het er goed uit en voelt het goed aan. De nieuwe brillen
zijn geïnspireerd op de stijlfilosofie van dit geliefde merk, met monturen voor mannen en vrouwen
die zowel fashion-forward als tijdloos zijn, goed passen en een hoog draagcomfort hebben.
Esprit richt zich met de monturen voor het najaar op lichte, minimalistische looks, zowel half-rand
als vol-rand, die lekker opvallen door het gebruik van moderne kleuren en kleurcontrasten.
Materiaalmixen en verschillende volumecombinaties zorgen voor een verfijnde individualiteit.
Spannende nieuwe kleurselecties, zoals on-trend variaties van blauw, roze en bruin, maken deze
hippe brillen tot de perfecte accessoires om te combineren met de herfstmode.
ET33466: Wil je een licht montuur, dan is deze vrouwelijke, nauwelijks zichtbare bril van Esprit de
perfecte keuze. De moderne stijl met halve rand heeft een zachte cat-eye vorm, terwijl de
hoekstukjes, dunne veren en oortips een opvallend volumespel creëren. Deze relaxte look is
verkrijgbaar in zilver, groenblauw of rosé metaal met transparante oortips, of goud met
havannakleurige oortips.
Kleuren
508 Teal
515 Roze
524 Zilver
584 Goud

ET33465: Op zoek naar casual mannelijke bril? Dit vierkante Esprit herenmontuur is aantrekkelijk
maar toch eenvoudig met een eigentijdse half-rand in opvallend marineblauw, olijfgroen of goud.
Dunne metalen veren en gekleurde of transparante oortips vormen een elegant contrast met de
spaarzame voorkant.
Kleuren
507 Navy blauw
527 Olijf groen
584 Goud

ET33469: Deze moderne Esprit-bril is een perfecte combinatie van elegantie en comfort voor
zowel werk als vrije tijd. De materiaalmix van een metalen voorstuk met veren van ultralicht,
flexibel Ultem, maakt dit montuur net even anders. De randen hebben een kleuraccent in nieuwe
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tinten paars, bruin, blauw of groen, dat wordt doorgevoerd in de veren. De transparante oortips
vallen op in deze uiterst comfortabele stijl.
Kleuren
535 Bruin
543 Blauw
547 Groen
577 Paars

ET33468: Voor een verfijnde indruk kiest u voor deze moderne herenbril van Esprit. Het
zelfverzekerde geometrische montuur heeft een materiaalmix van matzilveren metalen randen en
ultralichte, flexibele Ultem veren. De kleur van de rand in zwart, blauw of Havana wordt op de
veren aangevuld met effen zwart, blauw met motief of bruin havana.
Kleuren
538 Zwart
543 Blauw
545 Havana

ET33471: Het mode-DNA en de topkwaliteit van Esprit worden weerspiegeld in deze eigentijdse
damesbril. De ronde, opvallende look is gemaakt van ultralicht materiaal dat is uitgevoerd in
glanzende, transparante tinten roze, grijs, bruin of blauw. Transparante oortips vormen een uniek
contrast.
Kleuren
505 Grijs
515 Roze
535 Bruin
543 Blauw

ET33472: Deze gedurfde herenbril van Esprit is iconisch en modieus, maar ook ultralicht en zeer
comfortabel. De eigentijdse rechthoekige vorm is uitgevoerd in transparante matte tinten blauw,
groenblauw, bruin en donkergrijs. De transparante oortips zorgen voor een verfijnd accent.
Kleuren
543 Blauw
508 Teal
535 Bruin
568 Donker grijs
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Duurzaamheid en plezier met de modieuze Esprit ecollection brillen
De Esprit ecollection presenteert eigentijdse brillen gemaakt van eco-acetaat - een duurzaam,
Uv-bestendig materiaal dat op verantwoorde wijze wordt gewonnen. Het eco-acetaat bevat een
hoog percentage plantaardige materialen, zoals katoencellulose, en het wordt verwerkt met
natuurlijke, biologisch afbreekbare weekmakers. Deze nieuwe monturen uit de ecollection voelen
licht en comfortabel aan en zijn verkrijgbaar in een reeks opwindende kleurcombinaties en in
verfijnde transparante en patroonlooks. Deze brillen zijn compatibel met polycarbonaatglazen en
zijn gemakkelijk verstelbaar dankzij een flexibele metalen kern in de veren.
ET33473: Je ziet er prachtig uit en bent goed voor het milieu met dit uniseks montuur uit de
Ecollection van Esprit. Deze opvallende bril is vierkant en hoekig met slanke veren en is gemaakt
van gemêleerd eco-acetaat in fris blauw, grijs of havana. Een glanzende afwerking geeft deze bril
een subtiele gloed.
Kleur
543 Blauw
505 Grijs
545 Havana

ET33474: Wees goed voor de planeet met deze vrouwelijke ecollection-bril van Esprit. Het
montuur van plantaardig eco-acetaat ziet er prachtig uit in transparante kleur verlopen roze,
blauw of havana. Een glanzende afwerking voegt een nuance van glamour toe aan deze
alledaagse stijl.
Kleuren
515 Roze
543 Blauw
545 Havana

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