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Adam en Eva – een knipoog naar het paradijs met neubau eyewear 
 

neubau eyewear breidt zijn 
collectie uit met twee 
nieuwe modellen in het 
luxesegment (verkoopprijs: 
€ 279) onder de namen 
Adam en Eva. De brillen op 
sterkte zijn afgewerkt met 
een nieuw scharnier 
waarin het neubau-logo 
subtiel werd verwerkt – een 
primeur. Het Squanto-
montuur van Adam verrast 
met zijn donkere kleur en 
veeleer hoekige vorm in de 
pantostijl van de jaren 
twintig. Maar de subtiele 
vlindervorm van Eva hoeft 

zeker niet onder te doen: het baksteenrode montuur met blauwgroene afwerking trekt 
gegarandeerd de aandacht. Beide modellen scoren dan weer met een zijdeglanzend 
oppervlak en een maximaal draagcomfort. 
 
Adam en Eva, de twee nieuwe modellen van neubau eyewear, lokken je zacht naar de tuin 
van Eden in de wereld van brillen op sterkte. Ze staan perfect op neuzen van elk geslacht 
en vullen elkaar aan met hun unieke vorm, terwijl hun naturalPX-materiaal de perfecte 
symbiose creëert. Het sappige rood en zachte groen van Eva doen denken aan de bladeren 
en vruchten van de Kennisboom, maar sluiten evengoed aan bij de trendkleuren van 2018. 
 
Het opvallende, ietwat hoekige montuur in ware pantostijl van Adam is de eerste telg van 
een nieuwe generatie vormen onder de naam 'Squanto', terwijl Eva schittert in een subtiele 
vlindervorm. Beide modellen zijn vervaardigd uit duurzaam en natuurlijk PX met olie van 
de ricineplant. Maar er is nog meer ... De monturen van neubau eyewear zijn nu ook 
uitgerust met nieuwe scharnieren waarin het merklogo werd verwerkt. De slimme details 
staan garant voor een absoluut wow-moment wanneer het logo zichtbaar wordt bij het 
dichtklappen van de brilveren. 
 
De uniseks bril Adam is verkrijgbaar in 
vier sobere kleurencombinaties met 
donkere tinten: denim matte / graphite, 
caramel tortoise matte / gold, concrete 
matte / graphite en black coal matte / silver. 
Dit model kost € 279. 
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Ook het vrouwelijke model Eva is leverbaar in vier 
verschillende kleurencombinaties: brick red matte / 
gold, ivy green matte / graphite, caramel tortoise 
matte / gold en black coal matte / rose. Deze bril 
kost € 279.  
 

 
neubau eyewear blijft trouw aan het motto SEE & DO GOOD. Dit betekent dat het bedrijf 
aandacht en respect heeft voor het milieu en de plaatselijke omgeving, zelfs in stedelijke 
gebieden. Het brillenmerk produceert zijn monturen dan ook op een milieuvriendelijke 
manier en steunt regelmatig visionaire stadsprojecten. 
 
neubau eyewear combineert sinds zijn lancering in juni 2016 de frisse geest van jonge 
creatievelingen met een jarenlange expertise. Het merk stamt af van de succesvolle 
Oostenrijkse brillenfabrikant Silhouette International en geniet aan de zijde van het 
moederbedrijf van decennia aan knowhow. Zo beantwoorden de brillen van neubau eyewear 
niet alleen aan de strengste kwaliteitseisen, maar weerspiegelen ze ook een dynamische 
vooruitgang qua technologie en design. 
 

 
Ontdek alle beelden via 
http://portal.silhouette.com/pindownload/pin.html?pin=CTLBCY13QEIU 
 
Verdere info nodig? Neem zeker contact met ons op. 
 
Sandra van Renterghem - PR and Marketing Manager  
Desguinlei 6, 2018 Antwerpen,  
T+32 (0) 3 248 24 50,  
M +32 (0) 477 27 96 38 en  
E s.vanrenterghem@be.silhouette.com 
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