Esprit monturen voorjaar/zomer 2022
OMARM VREUGDE MET ESPRIT BRILLEN
Begin het jaar met een fris paar ogen en een up-to-date look met een nieuwe Esprit bril. Esprit
staat voor het uitdragen van je individualiteit met een ongedwongen stijl in kleding en accessoires
die eigentijds, comfortabel en van hoge kwaliteit zijn.
Of je nu naar kantoor gaat of aan een online meeting deelneemt, deze trendy Esprit monturen
passen bij elke gelegenheid. De eenvoudige profielen in klassieke tinten of opvallend rood,
olijfgroen en aquablauw zijn uitgevoerd in matte, transparante en gradiënt interpretaties die
onmiddellijk in het oog springen. Zet een bril op van fijn metaal, ultralicht kunststof of een mix van
materialen om jouw stijl te upgraden en te genieten van geweldig zicht en Esprit comfort.

ET33464: Dit ingetogen, casual Esprit montuur is de perfecte bril voor iedere dag. De pantovorm
is gemaakt van fijn metaal en past bij elk gezicht. Het dunne ontwerp van de veren versterkt het
lichte, comfortabele draaggevoel. Ontdek deze zelfverzekerde look in klassiek zilver, zacht perzik
en warm havanna.
Kleuren
524 Zilver
545 Havanna
562 Perzik

ET33463: Mannen die een lichte bril van hoge kwaliteit zoeken, die zowel modern als elegant is,
zullen dit aantrekkelijke, rechthoekige montuur van Esprit geweldig vinden. Dun metaal, slanke
veren en transparante oortips versterken het gewichtloze uiterlijk en gevoel. Verkrijgbaar in
matblauw, olijfgroen en glanzend goud.
Kleuren
507 Navy blauw
527 Olijfgroen
584 Goud

ET33459: Voor een bril die goed aanvoelt en toch eigentijds en tijdloos is, is dit nieuwe Esprit
montuur voor dames een schot in de roos. Het gedurfde profiel is verkrijgbaar in mooie
gradiënten en demi patroonkleuren in rood, groenblauw en havanna. Deze aantrekkelijke bril is
gemaakt van ultralicht kunststof, is duurzaam en ontzettend comfortabel.
Kleuren
508 Teal
531 Rood
538 Zwart
545 Havanna
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ET33460: Dit verfijnde damesmontuur van Esprit is echt prachtig. Het afgeronde profiel valt op in
frisse kleurovergangen en transparante kleuren bruin, rood, grijs en blauw. Deze ultralichte,
modieuze bril is comfortabel, flexibel en duurzaam.
Kleuren
505 Grijs
531 Rood
535 Bruin
543 Blauw

ET33461: Ultralichte kunststof randen en dunne metalen veren zorgen voor een opvallende look
en garanderen ultiem comfort voor mannen. De oortips in dezelfde kleur als het voorstuk, vullen
de eenvoud van het Esprit montuur aan. Deze moderne look is verkrijgbaar in helder blauw,
havanna en klassiek zwart.
Kleuren
538 Zwart
543 Blauw
545 Havanna

ET33462: Deze nieuwe Esprit bril is perfect voor smalle gezichten. Het uiterst comfortabele
montuur is heel duurzaam en flexibel dankzij de combinatie van een ultralicht voorstuk en dunne,
metalen veren. De nieuwste kleuren versterken het zelfverzekerde profiel en brengen pure
vreugde in zachte gradiënten van groenblauw, grijs, roze en bruin.
Kleuren
508 Teal
515 Roze
535 Bruin
538 Zwart

Duurzaamheid met Esprit ecollection monturen
Nieuwe modellen verrijken de duurzame ecollection brillenlijn, met 100% biologisch afbreekbaar
en recyclebaar acetaat. Deze modieuze brillen voor mannen en vrouwen zijn gemaakt van
katoenzaden en houtvezels, met weekmakers uit natuurlijke en hernieuwbare bronnen. Ze zijn
licht, duurzaam en zeer comfortabel.
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ET33458: Vier vertrouwen en optimisme met dit montuur van de Esprit ecollection. De zachte,
ronde vorm in transparant grijs, roze en bruin past goed bij vrijheid en een ontspannen geest. Dit
modieuze accessoire is milieuvriendelijk dankzij het 100% recyclebare en biologisch afbreekbare
acetaatmateriaal.
Kleuren
505 Grijs
515 Roze
535 Bruine

ET33457: Zie er goed uit en voel je goed met dit herenmontuur uit de Esprit ecollection. Deze
knappe bril is gemaakt van 100% biologisch afbreekbaar en recyclebaar acetaat, dus hij is nog
duurzaam ook. Upgrade de lente- en zomermode met dit licht vierkante profiel in grijs, olijfgroen
en bruin in transparante en glanzende combinaties.
Kleuren
505 Grijs
527 Olijfgroen
535 Bruin

Voor afbeeldingen in hoge resolutie, gebruik de volgende link:
Esprit optical January 2022 PR release

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, tel. +31 348416646, Lisette.veldhuis@charmant.eu,
www.charmant.com
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