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VOORDELEN VOOR DE DRAGER VAN

CHARMANT Z

Alle CHARMANT Z monturen bieden de superieure

voordelen die het DNA vormen van dit prestigieuze

herenbrillenmerk:

• Comfortabele en nauwkeurige pasvorm

• Lichtgewicht

• Uitmuntende flexibiliteit

• Ergonomische neuspads

• Vastzittende schroef door harscoating

• Hypoallergeen

• Uiterst duurzaam

• Eigentijds ontwerp

• Hoogste made-in-Japan kwaliteit

Met hars beklede schroef met 

anti-loslatend effect en 

zelfklevende "microcapsules"

NIEUW

CHARMANT Z BRILLEN:

VOOR MANNEN DIE ALLEEN 

TEVREDEN ZIJN MET HET BESTE

CHARMANT Z is dé premium bril voor mannen die het

beste eisen als het gaat om hoge kwaliteit,

draagcomfort en moderne stijl. Ontworpen en

vervaardigd in Japan, zorgen hightech innovaties met

hoogwaardige titanium materialen, waaronder Z-

Titanium, voor een optimale pasvorm en uitzonderlijk

lichtgewicht comfort. Een CHARMANT Z montuur staat

voor elegante mannelijke ingetogenheid dat een

bijzonder accent geeft aan elke look.

DE NIEUWE COLLECTIE

Zes nieuwe modellen vullen de CHARMANT Z collectie

aan. Deze verfijnde brillen hebben gladde

oppervlakken, luxueuze kleuren, unieke structuren en

innovatieve designelementen, evenals opwindende

comfortfuncties die de vooruitstrevendheid van het

merk onderstrepen. Een hoogtepunt van deze nieuwe

collectie is het gebruik van innovatieve met hars

beklede schroeven die nauwelijks los kunnen raken.

Wanneer de schroef wordt aangedraaid, barst de 

"microcapsule" en ontsnapt de lijm op basis van 

epoxy, waardoor een chemische reactie ontstaat.
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Omarm uw moderniteit met deze elegante

herenbril van CHARMANT Z. Het ontwerp met

halve rand heeft gladde oppervlakken in grijs,

zwart en goud en een luxueus accent op de veren

en hoekstukken. Comfort en ondersteuning

worden geoptimaliseerd door een unieke

veersamenstelling met verende delen.

De sleutel tot een geweldige look zijn geweldige

accessoires. Deze discreet vierkante CHARMANT

Z bril voegt direct elegantie toe en biedt

tegelijkertijd ultiem comfort. De veren verbergen

een delicate veerstructuur die functionele

schoonheid combineert met ondersteunend

comfort. Zilveren details op de veren en

hoekstukken voegen een vleugje luxe toe.
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Er aantrekkelijk en stijlvol uitzien is gemakkelijk

met deze volrand bril van CHARMANT Z. Het

montuur heeft een coole rechthoekige vorm die

een opvallend accent aan het gezicht geeft. De

veren zijn flexibel dankzij een Z-titanium kern en

vallen op door hun vintage look. Een mooie keuze

aan kleuren en het gegraveerde Z-logo maken dit

prachtige model helemaal af.

Dit aantrekkelijke CHARMANT Z montuur met

halve rand getuigt van een moderne ontwerpstijl

en inventieve techniek. De veren hebben een

constructie van titanium en harsdelen met een Z-

titanium kern voor een optimale pasvorm. Deze

vierkante look schittert in luxueuze tinten en is

voorzien van een gegraveerd Z-logo aan de

binnenkant van de veren.
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Voor mannen die houden van minimalistische

mode met ingetogen luxe is dit moderne

CHARMANT Z montuur de favoriete bril van

het seizoen. De vierkante, verfijnde nylor stijl

heeft slanke Z titanium veren die zo zijn

ontworpen dat het montuur goed en

comfortabel zit. Subtiele luxe is te vinden in

de exclusieve hoekstukken en de Z-

gegraveerde zilveren details aan de

binnenkant van de veren.
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Benadruk uw persoonlijke stijl met deze volrand

bril van het Japanse topmerk CHARMANT Z. De

minimalistische look wordt gekenmerkt door

onvergelijkbare lichtheid, uitstekende pasvorm

en hoog draagcomfort en toont zijn stedelijke,

sportieve karakter in een gestroomlijnd ontwerp

van de veren. Stijlvolle, mannelijke kleuren en

luxe, zilveren details en veeruiteinden ronden de

stijl op hoogwaardige wijze af.
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I M AG E  D O W N L O A D

P E R S C O N TA C T

https://photos.app.goo.gl/XziaL8BxUafgXtB46
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.: +31 348-416646

OVER DE CHARMANT GROUP
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