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ELLE MONTUREN VOOR EEN ZELFVERZEKERDE PARIJSE STIJL 

 
Zorg voor een authentieke Parijse stijl met ELLE. Bij dit geliefde modemerk draait alles om 
chique elegantie en Frans geïnspireerde looks met een mix van discrete trendelementen 
en bijzondere accenten - zoals een vintage sjaal of een geweldige ELLE bril. 
Authenticiteit en vrijheid in mode en in het leven: deze ELLE gedachte moedigt vrouwen 
aan om geen grenzen te stellen en te genieten van een sterk onafhankelijk leven, en 
een stijl die hun persoonlijkheid weerspiegelt. 

De nieuwe ELLE Eyewear collectie speelt met romantiek. Zacht gevlochten en geplooide 
details zijn verweven in de veren, randen en hoekstukken van de trendy monturen van 
metaal, kunststof of een mix van deze materialen. Of je nu houdt van oversized, 
vierkante, ronde of cat-eye looks, de vormen zijn altijd vrouwelijk. Kleuren vieren een fris 
nieuw jaar met een boeket van lentepastel, mysterieus blauw en rokerige grijstinten en 
wit. 

EL13508 Deze cat-eye ELLE bril is charmant en pittig. Het lichte metalen montuur is 
verkrijgbaar in glanzend, mat of rosé goud, met handgeschilderde Neo2 kleuraccenten 
in bruin, roze of wit op de randen. De veren zijn versierd met een gevlochten touwdetail 
dat deze chique look net even anders maakt. 
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EL13509 Met deze eigentijdse ELLE bril bent u altijd elegant. Het oversized metallic 
montuur is verkrijgbaar in glanzend, mat of rosé goud met bruine, donkergrijze, paarse of 
witte randen. De veren hebben een mooi gevlochten detail dat een persoonlijk vleugje 
aan de stijl toevoegt.  
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EL13513 Mooie pastel-, kristal- of gradiënttinten zetten deze oversized ELLE bril in het 
middelpunt. Dit moderne montuur van metaal en kunststof wordt versterkt door een 
zacht gevlochten koorddetail op de randen, dat aan een romantisch verleden doet 
denken. Het maakt elke look onmiddellijk chic in pastelblauw of bruin, roze of kristal. 
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EL13514 Val op met deze ELLE bril met een delicaat koorddetail op de randen. Stijlvolle 
kleurselecties maken van dit montuur een vaste favoriet voor het voorjaar, dankzij 
vrouwelijke gradiënten van grijspaars-, blauw-, bruin- of roze transparant. 
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EL13518 Smalle gezichten zien er geweldig uit met deze ELLE bril. Dit model heeft een 
zacht vierkante vorm in klassiek zwart of met elegante patronen in blauw, bruin en rood. 
Het metalen koorddetail op de veren voegt een vleugje luxe toe aan dit lichte 
acetaatmontuur. 
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Voor afbeeldingen in hoge resolutie, klik op de volgende link: 

ELLE Optical January 2022 Press Release Images 

 

 

 

https://photos.app.goo.gl/ZVVYUksaxyry7UMn8
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Over ELLE: 

Met 45 edities en 21 miljoen lezers wereldwijd, staat het ELLE tijdschrift op nummer 1 als het gaat om mode, beauty en 
lifestyle. ELLE heeft wereldwijde erkenning verkregen, en is daarmee het synoniem geworden van “alles” wat met de 
vrouw te maken heeft, met dank aan het logo, bestaande uit vier letters, dat de Franse vertaling voor “zij” weergeeft. 
Sinds 1945, en voor altijd, is het de missie van ELLE om vrouwen te begeleiden om een betere wereld te creëren met 
haar kernwaarden: JOIE DE VIVRE (optimisme en positiviteit), VRIJHEID en VRIJGEVIGHEID. ELLE focust op het 
produceren van producten die toegankelijk zijn voor iedereen en die elke individu op laat vallen in de menigte. De 
stijl van ELLE is een mix van moeiteloze elegantie en speelse verfijning met gewaagde combinaties, die een verschil 
zullen maken. Het vormgeven van een silhouette om het die « Franse touch » te geven, dat kleine beetje extra dat het 
zo aan Parijs laat denken. 

Het merk ELLE is het bezit van Hachette Filipacchi Presse (een Lagardère Nieuws bedrijf) in Frankrijk. L.A.E. is 
verantwoordelijk voor het non-media uitbreiding wereldwijd van het merk ELLE binnen de Lagardère Groep. Ontdek 
meer over de ELLE wereld op www.elleboutique.com 

Website: www.elleboutique.com  

Facebook: @ElleBoutiqueWorld  

Instagram: @ElleBoutique 

 

 

 

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. 

 

Voor meer informatie: CHARMANT Europe _ Lisette Veldhuis _ +31 (0)348-416646 _ lisette.veldhuis@charmant.eu _ 
www.charmant.com 


