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ELLE ZONNEBRILLEN: OMARM DE CHIQUE VRIJHEID VAN PARIJS 
 

Al tientallen jaren maakt ELLE moderne modetrends toegankelijk voor vrouwen over 
de hele wereld en inspireert hen om ze op hun eigen manier te dragen. Het 
vertrouwen en de vrijheid om een sterk onafhankelijk leven te leiden is sinds de 
oprichting in de jaren '40 ELLE‘s positieve boodschap van vrouwenemancipatie en 
gelijkheid geweest, een boodschap die verder gaat dan alleen mode. 

 

Verschillende inspiratiebronnen bepalen de look van de nieuwste ELLE zonnebrillen. 
Bijvoorbeeld de elegantie van vlechten: romantische gebogen en gevlochten 
details komen terug op de veren en voorstukken. Of bijvoorbeeld Frans plissé en 
plooien, prachtig weergegeven in metalen details op de voorkant van de 
zonnebrillen. De nieuwe ELLE modellen zijn er in moderne tinten, van warm hazelnoot, 
framboos en braambesblauw tot koele pasteltinten. 

 

EL14914 Deze chique zonnebril van ELLE is dé stijl bij uitstek voor ingetogen jetset-
glamour. Gemaakt van licht acetaat, heeft het comfortabele afgeronde profiel een 
op Frans plissé geïnspireerd detail aan de voorkant. Deze stijl valt op in klassiek zwart 
of in kleurverloop roze, bruin en blauw. 
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EL14916 Gevlochten veerelementen in 3D-look vormen het hoogtepunt van deze 
vierkante oversized zonnebril van hoogwaardig lichtgewicht acetaat. Combineer 
deze zonnebril met een elegante of casual look in tijdloos zwart of tweekleurig blauw, 
bruin of roze met ivoorkleurige veren. 
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EL14922 Dit vrouwelijke ELLE montuur van licht, comfortabel acetaat wordt verfraaid 
door een sierlijk metalen plissédetail aan de voorkant en een klein spleetje tussen 
montuur en glas. Een gemakkelijke, zelfverzekerde stijl die verkrijgbaar is in krachtig 
rood, melkachtig beige en klassiek zwart. 
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EL14926 De perfecte aanvulling van elke zomeroutfit: deze elegante ELLE zonnebril is 
gemaakt van licht comfortabel acetaat met een opvallend metalen plooidetail op 
het voorstuk. Verkrijgbaar in klassiek zwart, pastelbruin of roze.  
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EL14927 Voel je licht en vrouwelijk met deze vlindervormige zonnebril van ELLE. Het 
eenvoudige metalen montuur is verkrijgbaar in moderne kleurcombinaties: roségoud 
met krachtig rood, goud met donkerbruin of roségoud met grijs. Het elegante 
minimalistische design wordt versterkt door handgeschilderde kleuraccenten en een 
opvallend gevlochten metalen detail op het voorstuk en de veren. 
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BEWONDERENSWAARDIG TRADITIONEEL VAKMANSCHAP: DE NIEUWE MADE IN FRANCE 
ZONNEBRILLEN  
Deze nieuwe ELLE collectie is een eerbetoon aan de kracht en vitaliteit van de vrouw 
en omvat eersteklas Made in France zonnebrillen. De modellen zijn vernoemd naar 
beroemde Franse heldinnen en zijn ontworpen en vervaardigd in de stad Oyonnax, 
de bakermat van de traditionele Franse optische industrie. 

 

In de optiek is Oyonnax een echt keurmerk, synoniem voor een rijke optische traditie 
en grote expertise. Deze bakermat van de Franse brillenindustrie beschikt over een 
uitzonderlijk vakmanschap dat door de eeuwen heen bewaard is gebleven. 
Vandaag stellen de fabrikanten van Oyonnax deze expertise ten dienste van ELLE 
door de productie van hoogwaardige monturen met een mooie afwerking, 
prachtige details, minutieus vakmanschap en een onberispelijke polijsting. 

 

SARAH – EL31561 – MADE IN FRANCE  

Het gewaagde oversized voorstuk van dit opvallende model in warme Havana-
tinten is verkrijgbaar met klassieke bruine glazen en met blauw- en roze getinte 
glazen. De legendarische Parijse actrice Sarah Bernhardt is de inspiratiebron voor dit 
uitbundige modeaccessoire. Zij schitterde op het internationale toneel tijdens de 
Belle Époque, het mooie tijdperk, en werd over de hele wereld bewonderd om haar 
talent, zelfvertrouwen en levendigheid. 
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Afbeeldingen in hoge resolutie kunt u hier downloaden:  
    

Sunwear 2022 high-res jpg pictures 
 

     

https://photos.app.goo.gl/iL8rbWVB4U7g6XdU9
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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 
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