
 
 

 

 

 
Strellson-zonnebrillen 
 
Trendrapport voorjaar/zomer 2020 
 

 

Het is warm in de stad en dus tijd voor elegante, trendy looks die je koel houden en lekker makkelijk 

zitten. Strellson heeft daar een scherp oog voor. Het merk Strellson is bedoeld voor moderne mannen 

die hypermoderne individualiteit willen uitstralen en een mannelijk, herkenbaar statement willen 

maken. 

De nieuwe Strellson-zonnebrillen tillen casual zomeroutfits of zakelijke kleding meteen naar een 

hoger niveau. Deze zonnebrillen, tevens een modeaccessoire, blijft trouw aan de relaxte, eigentijdse 

en hoogkwalitatieve Strellson-principes en verrast de dragers met een perfecte pasvorm en optimaal 

draagcomfort. Stijl en performance zijn ontworpen om een zomers gevoel te creëren dat het snelle 

stadsleven en het gedistingeerde van de Rivièra moeiteloos mixt. Dunne lijnen, geometrische 

vormen en retro-aspecten komen samen in hoogwaardige zuivere metalen en combinaties van 

metaal en acetaat. De lichte compositie en prima pasvorm verbeteren de draagbaarheid, terwijl de 

hoogwaardige polariserende glazen met antireflectiecoating de ogen extra comfort en bescherming 

bieden. Deze lijn komt in een opvallend kleurenpalet met nieuwe tonen, van blauw-zeegrijs tot 

goudbruin en fris kaki.  

 

 

SN33219P – Zet deze stoere Strellson-zonnebril op en ervaar het fantastische draagcomfort. De 

puur mannelijke metallic vierkante vorm heeft een geometrische basis. De lichte look en touch 

worden versterkt door de dunne profiellijnen en ragfijne veren. De polariserende glazen met 

antireflectiecoating benadrukken het raffinement en bieden een uitstekende bescherming tegen 

verblinding. Draag dit model in coole metaaltinten of retro bruin. 
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SN33220P – Deze zomer doet Strellson er op modegebied een schepje bovenop met deze stijlvolle 

zonnebril. Het mysterieuze profiel heeft afgeronde randen en een modieuze neusbrug en top-bar 

combi. De metalen trend komt terug in de dunne montuurlijnen, sobere veren en kleurenselecties 

zoals zilver, goud, gun metal en zwart. Deze Strellson-zonnebril met zijn polariserende glazen met 

antireflectiecoating is de perfecte accessoire voor zonnige dagen. 
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SN33222P Trek erop uit deze zomer met deze opvallende Strellson-zonnebril. De pilotenbril zonder 

neusbrug en met simpele browbar is licht en stoer tegelijk en zal zeker de aandacht trekken. De 

glazen zijn voorzien van een polariserende laag en antireflectiecoating. Maak een keuze tussen 

zilver, grijs, zwart en opvallend gespiegeld blauw. 
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SN33223P – Als het op accessoires aankomt, maakt een vleugje urban luxe altijd het verschil. Deze 

Strellson-zonnebril in een chique metallic uitvoering met zijn klassieke vintage rondingen staat 

symbool voor klassieke Londense elegantie. De handbeschilderde randen versterken het unieke 

extravagante karakter, terwijl de nieuwe kleurenselecties deze look extra trendy maken. De discrete 

Strellson-branding completeert deze elegante winnaar met zijn polariserende glazen met 

antireflectiecoating  
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SN3324P –  Waan je in Williamsburg of Le Marais met deze geweldige Strellson-pilotenbril. Deze 

zonnebril van premium acetaat is met zijn stevige profiel en sobere sleutelgatbrug een 

gegarandeerde blikvanger. De stijlvolle eyewear met polariserende glazen met antireflectiecoating 

is uiterst licht en doet geen concessies op het gebied van draagcomfort en bescherming.  
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SN33227P – Dit model met afgeronde randen en moderne vintage stijl heeft een retro vibe, waarbij 

de mix van acetaat en metaal voor een up-to-date premium finish zorgt. Deze zonnebrillen zijn niet 

alleen maar mooi, maar bieden ook gegarandeerd optimale bescherming voor de ogen dankzij hun 

polariserende glazen met antireflectiecoating. 
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Klik voor hogeresolutiebeelden op onderstaande link:  

Strellson-zonnebrillen 2020 hoge resolutie 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://photos.app.goo.gl/kECzGQZQmw3Kpmm96
https://photos.app.goo.gl/kECzGQZQmw3Kpmm96


 
 

 

 

Over Strellson 

Gedurfd en eenvoudig. Innovatief en kosmopolitisch.  

Wij ontwerpen premium mode met een onderscheidend silhouet voor ambitieuze mannen overal ter 

wereld. Onze innovatieve outfits combineren maatwerk met casual eigenschappen voor een 

compromisloze stijl. Voor de actieve en stijlvolle man van vandaag en morgen. 

Over de Charmant Group 

Al ruim zestig jaar geniet de Charmant Group internationale faam dankzij het pionierswerk bij het 

onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe technologieën in de optische industrie. Dit Japanse 

bedrijf, dat bij alle producten streeft naar perfectie en constante topkwaliteit van de producten, is 

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 deze altijd kunnen rekenen op de hoogste kwaliteit 

en een uitstekende service. Deze betrokkenheid en passie worden teruggezien in de huismerken 

van de Charmant Group en in de merken die in licentie worden aangeboden. Dankzij de expertise 

van de Charmant Group op het gebied van hoogwaardige brilmonturen en het uitgebreide 

internationale verkoopnetwerk in ruim honderd landen is het bedrijf een alom gerespecteerde en 

betrouwbare zakenpartner. 

  

Neem voor meer informatie contact op met: 

Charmant Group Benelux – 0348-416646 – sales@charmantgroup.nl – www.charmant.com 

mailto:sales@charmantgroup.nl

