
LINE ART CHARMANT: 
EXCLUSIEVE BRILLEN VOOR LIEFHEBBERS VAN SCHOONHEID EN COMFORT

Line Art CHARMANT: hoogwaardige monturen die opvallen door hun unieke schoonheid, delicate 
ontwerp van de veren en vederlicht comfort. Geïnspireerd door de harmonie en de geest van muziek, is 
elk montuur gemaakt van Excellence titanium van hoge kwaliteit. Een echt kunstwerk dat net zo goed 
past als het eruit ziet. 

Nieuwe modellen:

De nieuwe Menuet modellen van Line Art
CHARMANT brengen veel plezier aan hun
drager. Moderne nylor monturen en
glasbrillen met in elkaar verstrengelde veren
krijgen een glamoureuze flair door gekleurde
glittertinten op de voorkant en de veren. De
rijke kleuren versterken het Japanse Line Art
gevoel van eersteklas luxe. De monturen zijn
niet alleen prachtig, ze zijn ook heel
comfortabel door de aanpasbare neuspads
en afgeronde veeruiteinden.
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Dit Line Art montuur met
Menuet veerontwerp zal
zeker uw nieuwe statement
accessoire worden. De
moderne nylorbril, die een
evenwicht vindt tussen
mode en elegantie, is
verkrijgbaar in roségoud,
lichtbruin en witgoud. De
zachte, geometrische panto-
vorm wordt geaccentueerd
door de charmante veer-
lijnen die overvloedig
glinsteren en het gezicht
doet stralen.

Of het nu voor zaken of plezier is, dit
Line Art model uit de Menuet lijn is
een klasse apart. Het lichte, randloze
montuur en de zachte, hoekige
lensvorm zorgen voor een bijna
onzichtbare look. De veren met hun
ineengestrengelde lijnen worden
geaccentueerd door prachtige
glittereffecten. In weelderige tinten
blauw, bruin en roségoud zorgen
deze hoogst originele looks voor
langdurig comfort.

XL2166 - Menuet (randloos)

XL2164 - Menuet (nylor)

XL2165 – Menuet (randloos)

Sprankel en glitter met dit exclusieve Line Art
montuur uit de Menuet collectie. Ontworpen voor
zelfverzekerde vrouwen met een passie voor
schoonheid en elegantie. Het gewichtloze comfort
wordt onderstreept door de randloze constructie.
In het oog springende glitterelementen en
hoogwaardige gold-plated, paarse en wijntinten
versterken de exclusieve, luxueuze uitstraling.
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Voordelen voor de drager
Line Art CHARMANT is een premium brillenmerk dat er onvergelijkbaar licht uitziet en aanvoelt. 
Naast het exclusieve en geraffineerde design bieden de Line Art monturen een eersteklas 
draagcomfort, dat de drager verwacht en verdient van een bril van hoge kwaliteit.

• Hoge flexibiliteit
• Geheugenfunctie
• Nikkelvrij
• Onovertroffen lichtheid
• Ergonomisch ontwerp voor maximaal comfort
• 3D-ontwerp voor een goede pasvorm
• Aanpasbare neuspads
• Vooraf afgestelde oortips

https://photos.app.goo.gl/N4SrzXcirypkJz6h7

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.

P E R S C O N TA C T
NAME: Lisette Veldhuis

EMAIL: lisette.veldhuis@charmant.eu

PHONE: +31 (0)348 416646
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