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   Deze verfi jnde brillen (CH29825 en 
CH29826) zijn een zacht modieuze interpretatie 
van de CHARMANT Titanium Perfection look. 
Vrouwelijke randen in panto en ronde vormen 
fl atteren de ogen en het gezicht, terwijl sierlijke 
veren met luchtige uitsnijdingen en frisse kleuren 
voor een modieus accent zorgen. 

CHARMANT Titanium Perfection:
MODERNE BRILLEN VOOR LIEFHEBBERS VAN TOPKWALITEIT

CHARMANT Titanium Perfection is een collectie Japanse brillen van hoge kwaliteit voor veeleisende 
mannen en vrouwen die houden van een tijdloze elegante look en die de hoogste kwaliteit en het beste 
comfort heel belangrijk vinden. Elk slank montuur is gemaakt van titanium, voelt licht aan en biedt unieke 
fl exibiliteit. 
De nieuwe CHARMANT Titanium Perfection monturen zijn een mix van eigentijdse profi elen, met moderne 
of vintage accenten en elegante klassiekers. Exclusieve vorm-, kleur- en designelementen bepalen de 
nieuwe collectie. Unieke veren of hoge bruggen weerspiegelen superieur vakmanschap, waarmee de 
volrand, nylor en randloze monturen worden gemaakt. Rijke monotone, metallic, tortoise en tweekleurige 
tinten maken de modellen helemaal af. Zes special randloze modellen van bèta titanium in een scala aan 
kleuren, maken de nieuwe CHARMANT Titanium Perfection collectie compleet.

DAMES MODELLEN ELEGANT
MODERN

CH 29825 PU CH 29826 BL

VOORDELEN 
VOOR 
DE DRAGER

Perfect draagcomfort dankzij licht hoogwaardig titanium en superieur design 
Tijdloze elegante looks voor vrouwen en mannen 
Kwaliteit die lang meegaat: een bril die lang draagplezier belooft
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DAMES MODELLEN KLASSIEK &
VERFIJND

CH 29827 BL CH 29828 PK

    Tijdloos, exclusief, chic - deze CHARMANT Titanium Perfection brillen in klassieke en moderne tinten 
zijn perfect voor zakelijke bijeenkomsten en formele gelegenheden. De slanke, randloze look (CH29829) 
staat prachtig bij het gezicht, terwijl gekleurde veren een verleidelijke accent toevoegen. Een geraffi neerd 
volrand montuur (CH29827) en een slank nylor model (CH29828) hebben een fi jne tweedelige veer die 
de lichtheid benadrukt.

CH 29829 GN

FRISSE EN EENVOUDIGE KLEUREN DIE 
INSPIREREN
Prachtige nieuwe kleuren verrijken deze 
damesbrillen en onderstrepen de elegantie 
en exclusiviteit van de collectie. Roségoud 
fl atteert elke huidskleur en in combinatie met 
het neutrale grijs of in contrast met krachtig 
blauw, zorgt deze populaire kleur voor een 
unieke uitstraling. Voor extra vrouwelijkheid 
zijn roze, paars en rood subtiel in het profi el 
geïntegreerd.



    Deze vier CHARMANT titanium monturen 
voor mannen zijn slank, minimalistisch en 
geven op een unieke manier uitdrukking 
aan nieuwe vintage elementen. 
CH29727 combineert traditie met mode, 
terwijl het op vintage geïnspireerde 
zeshoekige voorstuk van CH29728 wordt 
geaccentueerd door hightech details. Beide 
modellen zijn voorzien van cilindrische 
monoblock-scharnieren, waardoor ze 
zich onderscheiden van andere brillen. 
Voor een meer extravagant vintage accent 
stralen het volrandmodel (CH29729) en de 
randloze look (CH29730) met monoblock-
scharnieren intelligentie en luxe uit.

Chique zilvermetallics en marineblauw 
geven deze stijlvolle herenbrillen extra 
klasse en verfijning. Voor een warmer 
statement zijn tortoise, amber en een 
zwart-rode combinatie prima keuzes.
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HEREN MODELLEN

CH 29726 BK

EIGENTIJDS
 VINTAGE

    Deze herenbril (CH29726) is een echte 
klassieker. Het combineert een duurzaam 
mannelijk profiel met een verfijnde 
verhoogde brug en diagonale, uit één stuk 
bestaande veren. Tegelijkertijd straalt het 
montuur het prestige, het lichte comfort en 
de kwaliteit van het merk CHARMANT 
Titanium Perfection uit. 

CH 29727 GR

ECHT 
  TIJDLOOS

CH 29730 BL

CH 29729 BT

CH 29728 BR
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UNISEKS MODELLEN
MIX & MATCH

    Deze randloze monturen (CH16714) zijn 
verkrijgbaar in zes verschillende vormen en 
zes verschillende kleuren, die u kunt mixen & 
matchen. De monturen zijn gemaakt van bèta 
titanium in de kleuren beige, donkergrijs, 
goud, kaki, zwart-zilver en zilver. Voor 
kleurrijke accenten zijn de veren bekleed 
met buisjes van het huidvriendelijk materiaal 
polyolefi ne, dat ook wordt gebruikt bij de 
productie van serviesgoed. Deze buisjes zijn 
er in rood, donkergrijs, bruin, mosgroen, 
zwart en paars. Het lichte en discrete montuur 
is verkrijgbaar in drie verschillende maten.

EEN MODEL | 36 OPTIES

 6 VORMEN 6 KLEUREN

CH 16714 BE  
ROSÉGOUD VOORSTUK 
ROOD BUISJE

CH 16714 BK 
ZWART VOORSTUK |ZILVEREN VEER
ZWART BUISJE

CH 16714 GP
GLANZEND GOUD VOORSTUK
BRUIN BUISJE

CH 16714 GR  
MAT GRIJS VOORSTUK
DONKERGRIJS BUISJE

CH 16714 KH 
MAT KHAKI VOORSTUK | MAT GOUDEN VEER
MOSGROEN BUISJE

CH 16714 SI 
GLANZEND ZILVEREN VOORSTUK
PAARS BUISJE

KLASSIEK RECHTHOEKIG

KLASSIEK RECHTHOEKIG

ZACHT VIERKANT

VIERKANT

ZACHT ROND

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

P E R S  C O N TA C T

STYLES CH29825 - 29 AND CH29726 - 30:

https://photos.app.goo.gl/xJW9WCDD4jiqgns78

STYLES CH16714:
https://photos.app.goo.gl/cCSterogWnHo2tkE8

NAAM: LISETTE VELDHUIS

E-MAIL: LISETTE.VELDHUIS@CHARMANT.EU

TEL: +31 (0)348 416646

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.


