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Als het aankomt op puur comfort en eigentijdse 
stijl, zijn de CHARMANT Z herenbrillen de perfecte 
keuze. Ontworpen en vervaardigd in Japan in de 
traditionele bakermat van vakmanschap in eyewear, 
is elk licht, fl exibel montuur een toonbeeld van 
moderne technologie, titanium innovatie en verfi jnde 
minimalistische mode.

De futuristische uitstraling van CHARMANT Z wordt 
bevestigd in nieuwe monturen die zijn geïnspireerd door 
de esthetiek van industrieel design. Gladde Z titanium 
oppervlakken worden uitgebracht in mannelijke, metallic 
tinten. 3D veerconstructies en titanium veerlijnen 
onderstrepen de coole, stedelijke vibe en zorgen voor 
meer fl exibiliteit en draagcomfort. 

VOORDELEN VOOR DE CONSUMENT VAN DE NIEUWE 
CHARMANT Z COLLECTIE

Alle CHARMANT Z monturen hebben de superieure 
voordelen die integraal deel uitmaken van dit premium 
herenbrillenmerk.

• Comfortabele en nauwkeurige pasvorm
• Lichtgewicht
• Uitmuntende fl exibiliteit
• Ergonomische neuspads
• Hypoallergeen
• Uiterst duurzaam
• Eigentijds ontwerp
• Hoogste made-in-Japan kwaliteit
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Dit stijlvolle nylor montuur is licht en 
geraffineerd en maakt indruk met zijn 
subtiele vierkante vorm en mannelijke 
kleurstelling. CHARMANT Z past 
superieure optische techniek toe op 
titanium materialen van hoge kwaliteit, 
wat zorgt voor een optimale pasvorm 
en comfort. Functionele details zoals 
de titanium veren met 3D ß-titanium 
onderdelen zorgen voor meer flexibiliteit 
en geven het model een boost.

MANNELIJK HALFRAND MODEL MET EXTRA COMFORT 
DOOR LUXE VEERELEMENTEN

MINIMALISTISCHE HERENBRIL MET ‘ZWEVENDE’ VEREN EN 
SUPERIEURE TITANIUM SAMENSTELLING

ZT 27052

ZT 27049

Moderne industriële esthetiek is van 
invloed geweest op het ontwerp van 
dit nieuwe CHARMANT Z montuur. 
Deze lichte volrand bril is minimalistisch 
en mannelijk, verkrijgbaar in zwart, 
bruin, grijs en vergulde tinten en heeft 
opvallende veren: Z titanium lijnen en 
zwevende titanium onderdelen zien er 
uniek uit en verhogen de flexibiliteit van 
het montuur.
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Gestroomlijnde randen, geometrische 
nuances en moderne matte kleuren 
kenmerken deze stijlvolle herenbril van 
CHARMANT Z. De jeugdige stijl met halve 
rand biedt ongeëvenaard draagcomfort 
dankzij de Z titanium samenstelling en 
soepele veren. Zilveren uiteinden en 
diagonale details geven deze ingetogen 
look een extra accent.

JEUGDIGE, INDUSTRIEEL GEÏNSPIREERDE  
HERENBRILLEN BIEDEN SUPERIEUR DRAAGCOMFORT

DEZE LICHTE EN FLEXIBELE HERENBRIL VALT OP DOOR DE 
STIJLVOLLE, MODERNE VEERELEMENTEN

ZT 27056

ZT 27053

Zet dit nieuwe CHARMANT Z 
herenmontuur op voor onmiddellijk 
comfort en elegantie. De iets oversized 
volrand bril is gemaakt van zeer licht 
Z titanium dat is gekleurd in rustige, 
mannelijke tinten zwart, grijs en 
donkergrijs. Flexibele veren hebben een 
opvallend 3D element dat zorgt voor een 
modern stijlstatement en maakt deze 
look net even anders. 
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I M A G E  D O W N L O A D

P ER S  C O N T A C T

https://photos.app.goo.gl/WM5hPDDq3VevV8KF9 

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.

NAAM: Lisette Veldhuis
E-MAIL: lisette.veldhuis@charmant.eu 
TEL: +31 (0)348-416646


