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BRENG PLEZIER IN JE LEVEN MET ESPRIT BRILLEN   

 
 
Plezier maken – dat is motto van Esprit. Het populaire modemerk verbindt mensen in de geest 
van vrijheid, inclusiviteit en positiviteit. Esprit viert deze positieve houding door middel van kleding 
en accessoires die altijd modieus en van hoge kwaliteit zijn en er geweldig uitzien en lekker 
zitten. 
 
De nieuwe dames-, heren- en uniseksbrillen van Esprit stralen levensvreugde uit, zijn helemaal 
van deze tijd en verbeteren elke look. De moderne retro, fijne geometrische en opvallende 
monturen zijn gemaakt van hoogwaardig metaal, ultralichte materialen en innovatieve 
materiaalmixen. Unieke highlights zoals artistieke 3D volumedetails, handgeschilderde 
kleuraccenten of fijne designelementen zorgen ervoor dat deze brillen zich onderscheiden van de 
massa. Deze must-have brillen zijn verkrijgbaar in nieuwe frisse tinten zoals pastel, aquamarijn, 
rood en rosé. 
 
 
 
 
Gek op moderne retro brillen 
 
Met deze Esprit brillen in vintage stijl draait alles om de details. Zowel de rechthoekige mannelijke 
(ET33475) als de vrouwelijke ronde (ET33476) modellen zijn gemaakt van lichtgewicht metaal 
van hoge kwaliteit en hebben slanke veren. Een bijzonder hoogtepunt van deze bril is het 
exclusieve 3D volume ontwerp op de voorkant en de hoekstukken. Dit detail accentueert de 
wenkbrauwlijn en heeft een matte afwerking. 
 
ET33475 Kleuren 
505 Grijs 
507 Navy blauw 
538 Zwart 
 
 
 
 
 
ET33476 Kleuren 
505 Grijs 
531 Rood 
538 Zwart 
 
 
 
 
  
 
Ga voor de geometrische brillen trend! 
 
Met deze trendy, geometrisch geïnspireerde bril van Esprit ben je hartstikke hip. Het uniseks 
model (ET33477) heeft hoekige randen en is verkrijgbaar in glanzend rosé, goud en mat blauw. 
Het montuur uit de Small-lijn (ET33478) in rosé-, blauw- en goudtinten heeft ook een moderne, 
hoekige vorm die ideaal is voor kleine gezichten. Hoogtepunten van deze bril zijn de 
handgeschilderde kleurdetails en de transparante of ondoorzichtige oortips. 
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ET33477 Kleuren 
507 Navy blauw 
515 Rosé 
584 Goud 
 
 
 
 
 
ET33478 Kleuren 
515 Rosé 
543 Blauw 
584 Goud 
 
 
 
 
 
Pure vreugde met ultralichte brillen 
 
Esprit staat voor vreugde, ongedwongen elegantie en comfort. Deze ultralichte nieuwe monturen 
voldoen aan alle criteria. Zowel de mannelijke rechthoekige (ET33479) als de afgeronde 
(ET33480) en licht vierkante (ET33481) damesmodellen zijn gemaakt van een moderne mix van 
materialen die superlicht en comfortabel aanvoelen. De combinatie van transparante of 
melkachtige randen en dunne veren geeft deze bril een exclusief tintje. Qua kleur zijn de 
herenmonturen heel mannelijk gehouden in elegante tinten grijs, groenblauw en bruin. Voor 
vrouwen zijn deze ultralichte looks verkrijgbaar in verrassende transparante tinten zoals paars, 
groenblauw, grijs, rood, blauw en havana, maar ook in klassiek zwart. Transparante oortips en 
een fijn metalen detail dat het voorstuk en de veren verbindt (ET33481) zijn verdere 
designhoogtepunten van deze modieuze damesbril. 
 
 
ET33479 Kleuren 
505 Grijs 
508 Groenblauw 
535 Bruin 
 
 
 
 

 
ET33480 Kleuren 
508 Groenblauw 
538 Zwart 
545 Havana 
577 Paars 
 
 
 
 
ET33481 Kleuren 
505 Grijs 
531 Rood 
543 Blauw 
545 Havana 
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ecollection: lichte, kleurrijke en duurzame brillen  
 
Duurzaamheid is al sinds de jaren zestig een belangrijk onderdeel van de ontwerp- en productie-
inspanningen van Esprit. De nieuwe brillen van de Esprit ecollection brengen duurzaamheid naar 
een hoger niveau. Deze moderne monturen zijn niet alleen licht, slank, duurzaam en Uv-
bestendig, maar ook gemaakt van verantwoord geproduceerd bio-acetaat. Bio-acetaat bevat een 
hoog aandeel plantaardige ingrediënten zoals katoencellulose en kan worden verwerkt met 
biologisch afbreekbare, natuurlijke weekmakers. 
 
 
ET33484 (heren) Bijdragen aan een duurzamere wereld was nog nooit zo eenvoudig als met 
deze opvallende herenbril van bio-acetaat uit de ecollection van Esprit. Deze klassieke look 
maakt indruk met zijn mannelijke, vierkante vorm in elegant zwart en transparant bruin of groen. 
Voor individualisten is het doorschijnende montuur helemaal de trend. 
 
Kleuren 
535 Bruin 
538 Zwart 
547 Groen 
557 Transparant 
 
 
 
 
 
ET33485 (dames) Deze elegante bril zit heel comfortabel en is gemaakt van duurzame 
materialen. Het aantrekkelijke, vrouwelijke model is verkrijgbaar in opvallende tinten groen, rood 
of zwart met gedessineerde veren en in warm havana met ondoorzichtige veren. Het opvallende 
montuur van bio-acetaat is licht van gewicht, duurzaam en heeft een elegante glanzende 
afwerking. 
 
Kleuren 
531 Rood 
538 Zwart 
545 Havana 
547 Groen 
 
 
 
 
 
 
ET33486 (small) Smalle gezichten stralen met deze aantrekkelijke, zachte cat-eye bril. De 
transparante tinten grijs, blauw, bruin en paars, gemaakt van duurzaam bio-acetaat, zien er niet 
alleen betoverend uit, maar benadrukken ook het lichte gevoel van deze bril. Een 
designhoogtepunt van deze look is de unieke veerafwerking: transparante kleuren op het blauwe 
en paarse model en gedessineerde, melkachtige veren op de bruine en grijze versie. 
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Kleuren 
505 Grijs 
535 Bruin 
543 Blauw 
577 Paars 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Voor afbeeldingen in hoge resolutie, kunt u de volgende link gebruiken:  
 

Esprit Optical January 2023 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 _ Lisette.veldhuis@charmant.eu _ 
Phone +31 348416646. 
 

https://photos.app.goo.gl/JcbpDP8MBk1hmJaz8
mailto:Lisette.veldhuis@charmant.eu

