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• Modern, minimalistisch design met opvallende kleur- en volumedetails

• Hoogste kwaliteit en geraffineerd ontwerp zorgen voor lang draagplezier

• Zeer comfortabel dankzij licht premium titanium en flexibele veren

• Elke dag een extra portie kleur om de dag op te vrolijken

Ad Lib brillen staan synoniem voor
superieure kwaliteit en een eigentijdse
stijl. Modern en ingetogen, elk licht
titanium montuur is een meesterwerk
van Japanse technologie en Europees
design. Ad Lib geeft de drager een
onderscheidende, urban look en
garandeert tegelijkertijd een ontspan-
nen en optimale pasvorm.

De nieuwste Ad Lib-brillen geven een frisse kijk op de
kenmerkende designtaal van het merk: dynamische
inspiratie op het gebied van sport- en
technologiedesign, levendige matte en glanzende
kleurtoepassingen en -contrasten, 3D-elementen en
dunne profielen. De functionaliteit wordt
geoptimaliseerd door de titanium samenstelling en
de veren en scharnieren van puur titanium of bèta-
titanium , die zorgen voor ongeëvenaarde lichtheid
en draagcomfort.

AD LIB EYEWEAR:
URBAN STYLE EN
INNOVATIEF COMFORT
VOOR EEN NIEUWE GENERATIE

VOORDELEN VOOR DE DRAGER

NIEUWE MODELLENL
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CHIQUE KLEUR APPLICATIES EN 3D EFFECT

DAMESMODELLEN

AB3288 - NV

AB3289 - GN

AB3290 - BK

AB3291 - PK

HIGH–TECH ELEGANT GLAMOURL

Discrete, vrouwelijke glamour ontmoet high-
tech elegantie in deze damesbril van Ad Lib.
Het opvallende panto-model (AB3288) maakt
indruk met kleurverlopen op de veren en
stijlvolle mat en glanzende contrasten. Dit
ronde zeshoekige model (AB3289) is prachtig
met de metallic kleuren, kleurovergangen en
matglanzende contrasten. Beide modellen
worden geaccentueerd door een 3D detail
op de veer en zijn uitgerust met flexibele bèta
titanium veren.

Moderne kleuren, gradiënteffecten op
de veren en een chic 3D-design maken
deze driekleurige Ad Lib damesmonturen
heel uniek. Het volumespel op de
voorkant en het contrast tussen matte en
glanzende afwerkingen onderscheiden
het vrouwelijke zeshoekige model
(AB3290). Voor een zachtere indruk voegt
het afgeronde oversized model (AB3291)
een aantrekkelijk accent toe.



DYAMISCHE BRILLEN MET 3D DESIGN 

HERENMODELLEN

AB3332 - BK

AB3333 - DG

AB3334 - BL

AB3335 – NV

Het progressieve ontwerp maakt van
deze levendige, moderne bril een
absolute topper. Het volumespel in het
moderne rechthoekige model (AB3332)
en de vierkante variant (AB3333) creëert
een sterk 3D-effect dat wordt versterkt
door levendige kleurcontrasten. Een
scharnier van bèta titanium optimaliseert
de flexibiliteit van de veren.

Deze zelfverzekerde en dynamische bril
met geometrisch pantovorm (AB3334)
of de retro rechthoekige vorm (AB3335)
heeft een moderne en sportieve look.
De veren zijn slank met dynamisch
volumespel dat een gestructureerd 3D-
effect creëert. Tweekleurige contrasten,
matte en glanzende applicaties en
gekleurde nylordraden benadrukken de
sportieve look.

SPORTIEVE VEREN EN KLEURCONTRASTEN
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GLADDE,  AERODYNAMISCHE VORMEN

AB3336 - BR

AB3337 - NV

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.

O V E R  C H A R M A N T  G R O U P

City cool ontmoet snelheid met deze
opvallende volrand rechthoekige
(AB3336) of iconoische ronde (AB3337)
modellen. De dunne, gestroomlijnde
profielen, dynamische 3D-details en
levendige kleurtoepassingen zorgen voor
extra energie.
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