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Ad Lib staat voor moderne, minimalistische titanium brillen met prachtige kleurnuances voor jong en 

jong van geest. De in Frankrijk ontworpen collectie is geïnspireerd door sport, mode en stedelijke 

culturele invloeden en belooft lichtgewicht comfort en individuele stijl.

Nieuwe modellen in moderne, designgerichte vormen 
en spannende trendkleuren 

Twaalf nieuwe monturen vullen de Ad Lib collectie aan. De nadruk ligt dit seizoen op veelzijdige

structuren, kleurcontrasten, nieuwe tinten en coole vormen. De herenlooks zijn een stijlvolle urban-

sportieve combinatie van dynamische of dunne veren en opvallende kleurcontrasten. Dames zullen

de reeks vrouwelijke en meer verfijnde vormen, kleuraccenten en nieuwe tinten, waaronder hip

saliegroen en prachtig blauwgrijs echt geweldig vinden.

AD LIB BRILLEN:

SPORTIEVE EN MODIEUZE BRILLEN VOOR IEDEREEN JONG VAN GEEST

NIEUWE BRILLEN



Liefhebbers van geometrisch design zullen

graag een mooi vierkant (AB3292) of

delicaat zeshoekig (AB3293) montuur

combineren met een casual of zakelijke

outfit. Aantrekkelijke metaalkleuren, matte

en glanzende contrasten en fris saliegroen

dragen bij tot de moderne elegantie van

deze monturen.

DAMES
MODELLEN

URBAN DES IGNS  MET  OPVALLENDE  KLEURACCENTEN VOOR MODERNE  VROUWEN 

Voor dames die op zoek zijn naar een

hippe, verfijnde maar toch casual bril, zijn

deze nieuwe Ad Lib monturen de perfecte

match. Deze slanke modellen zijn zeer

modern en individueel, met vormen en

kleuren die verschillende smaken

aanspreken.
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AB3292 - BR

Deze vrouwelijke ronde (AB3294),

rechthoekige (AB3295) of kroonvormige

panto-modellen (AB3296) geven een

levendig accent aan het gezicht. Bij de

rechthoekige en panto modellen wordt

de voorkant versterkt door een

gesoldeerde achterrand. De trendy

kleuraccenten op de voorkant en de

veren en het nieuwe grijsblauw maken

deze brillen tot een perfect accessoire

voor vrije tijd, reizen en werk.

AB3295 - BK

AB3296 - FU

AB3294 - GP

AB3293 - RG



HEREN
MODELLEN

KLEURRIJKE MONTUURRANDEN EN DUNNE VEREN

Deze minimalistische Ad Lib herenbrillen

combineren het beste van Europees design

en Japanse technologie. Dunne veren,

tweekleurige contrasten en opvallende

kleurranden onderscheiden deze strakke,

sportieve rechthoekige (AB3338) en

pantovormige (AB3339) monturen van de

massa. Een nieuwe groene tint en

tweekleurige versies zijn de highlights van deze

nieuwe modellen.
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DYNAMISCHE MANNEL IJKE  BR IL LEN MET  

SPORT IEVE KLEURCONTRASTEN

Geef je look meer pit en energie met deze

moderne Ad Lib herenbrillen. De expressieve

monturen zijn verkrijgbaar in een moderne

achthoekige (AB3340) of rechthoekige

(AB3341) vorm. Lichte kleurcontrasten en een

titanium inzetstuk accentueren de voorkant

en de veren en zorgen voor een dynamische

aantrekkingskracht.

AB3338 - BK

AB3339 - GR

AB3340 - SI

AB3341 - NV
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EDGY BRILLEN MET OPVALLENDE KLEURCONTRASTEN 

EN 3D EFFECTEN

Deze moderne herenbrillen van Ad Lib trekken

alle aandacht door zijn levendige

kleurcontrasten en gebogen veren van

titanium. De vormen zijn zeer aantrekkelijk. Er is

een sportief rechthoekig model (AB3342), een

zacht rechthoekig model (AB3343) en een hip

vierkant model (AB3344).

AB3344 - LG

AB3342 - NV

AB3343 - BK

• Moderne, casual look met spannende kleur- en volumedetails

• Hoogwaardige monturen en verfijnd ontwerp zorgen voor langdurig draagplezier

• Zeer comfortabel dankzij lichtgewicht, hoogwaardig titanium en flexibele veren 

• Een extra portie kleur voor een stralende dag

VOORDELEN VOOR DE CONSUMENT VAN DE 
AD L IB COLLECTIE:



I M A G E  D O W N L O A D

https://photos.app.goo.gl/7mjPuX6iSPg
qfABt7

P E R S C O N T A C T

NAAM: Lisette Veldhuis

E-MAIL: lisette.veldhuis@charmant.eu

TEL. : +31 348-416646

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.

OVER DE CHARMANT GROUP
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