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  ESPRIT SUNWEAR PERSBERICHT 2020 
 
 

Esprit in een zomerse momentopname staat voor ongedwongen, vlotte elegantie. Langs het 
strand slenteren of op de KickScooter naar kantoor: de authentieke geest en positieve vibe van 
Esprit zijn onmiskenbaar aanwezig met hun frisse kleuren en eigentijdse modellen gemaakt van 
hoogwaardige materialen.  
 
De Esprit zonnebrildesigns zijn een blijvertje. De nieuwe collectie is een sensationele 
verzameling trendy tinten voor groot en klein. Supercoole metallic modellen met opvallende veren 
en inventieve neusbrugcomposities gaan samen met glanzende acetaat profielen en bijzondere 
materiaalmixen. De looks zijn uitgesproken modern en lopen uiteen van zacht ovaal en panto tot 
wat hoekiger modellen. De gerenommeerde Esprit-brillen komen in prachtige kleurselecties en 
uitvoeringen. De tinten lopen uiteen van diep olijfgroen en donker havanna tot lichtblauw en 
blushing roze. Alle ogen zijn gericht op de glamoureuze glazen met kleurovergangen of de frisse, 
doorschijnende varianten. Esprit heeft iets voor elke heerlijke zonnige dag. 
 
 
 
 
 
ET17980 - UNISEX 
Op zoek naar een vleugje zomers raffinement bij kleding voor overdag of cocktails voor het 
diner? Probeer dan deze fantastische Esprit-zonnebril voor dames en heren. De afgeronde 
vintage vorm in dun metaal is de eerste blikvanger, snel gevolgd door de spectaculaire 
glaskleuring in modieus oplopend grijs, roze, blauw of bruin. De neusbrug en veren hebben een 
unieke structuur met uitgesneden designs die het montuur nóg lichter maken. Een geweldige look 
voor de kosmopolitische stadsscene.  
 
Kleuren  
505 Grijs 
515 Rozenrood 
535 Bruin  
543 Blauw 
 
 
 
 
ET17981 - UNISEX  
Dit hoogst modieuze Esprit-montuur is de zomersensatie voor urban mannen en vrouwen. Het 
fijne metaaldraadprofiel omlijst glazen met frisse kleuren voor elke smaak en gelegenheid: 
rozenrood, groen, bruin of blauw. De opvallend aantrekkelijke uitstraling heeft aparte uitsnijdingen 
in de neusbrug en veren die de styling een boost geven. Draagcomfort is een integraal onderdeel 
van deze prachtige lichte zonnebril met neuspads in kleur.  
 
Kleuren 
515 Rozenrood 
527 Groen 
535 Bruin 
543 Blauw 
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ET17983 - UNISEX  
Maak een statement met deze opvallende Esprit-tinten. Het ragfijne metalen montuur is een 
simpel accessoire voor drukbezette mannen en vrouwen en is verkrijgbaar in de hypermoderne, 
ingetogen kleuren beige, blauw, zwart en rood. De look valt op door het sprekende vierkante 
profiel en de geometrische nuances van de neusbrug. De randen hebben een elegant, 
handbeschilderd effect. Al met al is dit een hip mode item! 
 
Kleuren  
531 Rood  
538 Zwart 
543 Blauw 
565 Beige 
 
 
 
ET17985 - DAMES 
Bekijk deze chique look van Esprit eens. Deze zonnebril is het ultieme modeaccessoire met zijn 
vloeiende lijnen, gewelfde open-draadconstructie, panto randen en luxe metallic materiaal. De 
kleuren zijn verrukkelijk: deze stijlvolle brillenglazen komen in de must-have tinten rozenrood, 
zilvergrijs en goud. Deze zomer wordt dit absoluut je favoriete zonnebril. 
 
Kleuren 
515 Rozenrood 
524 Zilver 
584 Goud  
 
 
 
ET17988 - UNISEX 
Dit Esprit-montuur, dat inspiratie put uit de bekende pilotenbril, weet direct ieders aandacht te 
trekken. De ontwerpers hebben een luxueus gevoel gecreëerd dankzij de creatieve materiaalmix 
van ultradun metaal en TR90, wat de bril diepte geeft en een uitbundig mediterraan karakter 
verleent. De glazen hebben kleurovergangen of zijn effen: aan jou de keuze. De kleurselecties 
zijn waanzinnig: nieuwe interpretaties van bruine en grijze klassiekers, vintage mintgroen en 
zwoel elegant paars. 
 
Kleuren 
505 Grijs 
535 Bruin 
547 Groen  
577 Paars 
 
 
 
ET17991 – Heren 
Dit onmiskenbaar mannelijke montuur komt uit de zomercollectie van Esprit. Het onderkoelde 
profiel is ingetogen en verleidelijk tegelijk en maakt onmiddellijk een stijlstatement. De mooie 
vierkante aviatorbril komt tot uiting in een eigentijdse materiaalmix van dun metaal en licht TR90. 
Donkere kleurselecties completeren het opvallende effect. Probeer de gevlekte zonnebril in 
havanna-olijfgroen, de blauwe of bruine variant of het opvallende staalgrijze model 
 
Kleuren 
505 Grijs 
527 Olijfgroen 
535 Bruin  
543 Blauw 
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ET17992 – Heren 
Met deze mooie herenzonnebril van Esprit creëer je in een handomdraai een zomerse stijl. Kies 
een paar brillen in verschillende kleuren zodat ze altijd bij je stemming passen. De vierkante 
aviatorvorm is gemaakt van een slimme mix van dun metaal en licht TR90. Deze compositie zorgt 
voor een licht, comfortabel gevoel. De veren zijn verleidelijk dun en gewichtloos. Deze mooie 
zonnebril komt in warm havanna en in de transparante tinten groen, grijs en marineblauw. 
 
Kleuren 
505 Grijs 
527 Olijfgroen 
543 Blauw  
545 Havanna 
 
 
 
 
ET17998 - DAMES 
Deze aantrekkelijke Esprit dameszonnebril zorgt voor onmiddellijke verkoeling. Het betoverende 
profiel komt charmant tot uiting in doorschijnende ijslollytinten. Diepere kleuraccenten op de 
hoekstukjes geven een vrouwelijke katachtige indruk. Deze zonnebrillen zijn van hoge kwaliteit, 
hebben een uitstekende pasvorm en zijn bij uitstek geschikt om de hele dag te dragen. Ga voor 
deze trendy look in fris blauw, rozenrood, bruin en grijs. 
 
Kleuren 
505 Grijs 
515 Rozenrood 
535 Bruin 
543 Blauw  
 
 
 
 
ET17999 - DAMES 
Glanzende doorschijnende materialen blijven de zomermode overheersen en we zijn dol op hun 
inventieve toepassing in deze stijlvolle Esprit-zonnebril. De afgeronde panto randen met hun 
uitgesneden design zien er uiterst casual en grappig uit en komen dit nieuwe seizoen in de 
elegante kleuren opvallend violetblauw, goudbruin, olijfgroen en koel grijs.  
 
Kleuren 
505 Grijs 
535 Bruin 
543 Blauw  
547 Groen 
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ESPRIT-ZONNEBRILLEN VOOR KINDEREN 
 
Het hippe ontwerp en de kindvriendelijke materialen maken Esprit-zonnebrillen tot de perfecte 
keuze voor zomers plezier en heerlijk buiten spelen. Deze hoogwaardige monturen passen 
perfect en beschermen kostbare jonge ogen zeer goed tegen de zon. En dan hebben ze ook nog 
allerlei modieuze snufjes: gespiegelde glazen waar al je vrienden je om zullen benijden, sportieve 
vormen, trendy must-haves en in het oog springende kleurenselecties. Deze zonnebrillen zijn het 
antwoord voor heel veel vakantieplezier. 
 
 
ET19789 – KIDS UNISEX 
Dit is de sportieve kampioen van Esprit. Ideaal voor kinderen bij beachvolleybal of zeillessen. 
Deze oersterke bril is gemaakt van hoogwaardig rubbermateriaal en belooft veel comfort, een 
goede pasvorm en maximale UV-bescherming. Gespiegelde glazen zorgen voor dat cruciale 
vleugje 'coolheid'. Dit is deze zomer dé zonnebril voor meisjes en jongens. 
 
Kleuren 
505 Grijs 
507 Marineblauw 
531 Rood  
538 Zwart 
 
 
 
 
ET19791 – KIDS UNISEX 
Deze Esprit-look is stijlvol en leuk. Het klassieke preppy montuur is ideaal om in het resort te 
shoppen of met vrienden te smullen van een heerlijke ijscoupe. Deze bril is prachtig gekleurd in 
roze, trendy paars en tijdloos zwart of blauw. De gespiegelde glazen onderscheiden deze 
zonnebril van de rest en bieden tegelijkertijd maximale UV-bescherming. 
 
Kleuren 
534 Roze 
538 Zwart  
543 Blauw  
577 Paars 
 
 
 
 
ET19790 - MEISJES 
Deze zomerse look van Esprit is voor meisjes met gevoel voor mode. Het mooie cat-eye montuur 
wordt geaccentueerd door een 3-D-patroon op de veren en piepkleine sterretjes op het voorstuk. 
De glazen met kleurverloop zorgen voor trendy flair. Deze prachtige sterke, duurzame zonnebril 
met maximale UV-bescherming is het accessoire bij uitstek voor spelen, dansen of lezen op het 
strand. 
 
Kleuren 
534 Roze 
538 Zwart  
531 Rood 
577 Paars 
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ET19792 - MEISJES 
Meisjes zullen deze charmante zonnebril van Esprit geweldig vinden. De mooie ovale vorm is 
smaakvol chic met een opvallend kleuraccent op de bovenlijn dat overgaat in de veren. Dit lichte, 
hoogwaardige montuur draagt prettig en biedt maximale UV-bescherming. Probeer het in de 
nieuwste tinten, zoals transparant groen, bruinroze of effen rood.  
 
Kleuren 
531 Rood 
534 Roze 
535 Bruin 
547 Groen 
 
 
 

 
 
 

Klik op onderstaande link voor hogeresolutiebeelden: 
https://photos.app.goo.gl/dpr9j4QpRM6pkFPM9 

 
 
 
 
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 
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