Lente/ Zomer 2018 Collectie
De nieuwe GUESS Lente/ Zomer 2018 eyewear collectie biedt een brede waaier aan optische
monturen en zonnebrillen voor hedendaagse en trendy mannen en vrouwen die perfect de sexy,
jonge en avontuurlijke stijl belichamen van het internationaal bekende merk.
Een sensuele en glamoureuze lijnvoering in combinatie met uitgesproken accenten past
harmonieus bij de monturen met een fris en origineel ontwerp. De nieuwe stijlen zijn ontworpen
om de look aan te vullen van mensen die elk facet van hun persoonlijkheid willen ontwikkelen,
uit op een aantrekkelijk imago en een sterk, maar tegelijk chic en elegant karakter. De nieuwe
stijlen drukken de basisconcepten van het merk duidelijk uit. Bij de details: het iconische
driehoekige motief, de opvallende signatuur van GUESS op de voorkant van de montuur aan het
verbindingsstuk van de slaap, of een nieuwe scharnier voor het mannenmodel. De modellen zijn
beschikbaar met bloemendetails op de slapen, een nieuwe twist van het kettingmotief, glitter en
een combinatie van materialen die harmonieus samengaan in niet te missen, flashy monturen
voor de lente/ zomer 2018.
De monturen zijn zeer verschillend, met lineaire en elegante profielen van gemakkelijk te dragen
modellen die op hedendaagse wijze worden geherinterpreteerd en afgewisseld met ‘cat eye’
vormen die een sexy vrouwelijkheid uitdrukken, of vierkante silhouetten en pantos voor de
mannenmodellen.
Het kleurenpalet is breed, van zwart over grijs, bruin tot meer levendige en felle kleuren,
waaronder paars en turkoois, die afsteken tegen glanzende en soms matte oppervlaktes. De
collectie omvat ook glanzend goud en goud roze toetsen voor een verleidelijke look. De
zonnebrillen zijn beschikbaar in leuke en speelse kleuropties en zijn verfraaid met een
glamoureuze spiegel flash.
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ZONNEBRIL COLLECTIE
GU7516 (117€) - De glanzende, metalen montuur van deze vrouwenzonnebril heeft een ronde
vorm die is verfraaid met driehoekige details op de zijkanten van de voorkant van de montuur een duidelijke verwijzing naar het merk. Het "GUESS" logo en de acetaat uiteinden vullen de
metalen slapen aan. De zonnebrillen worden afgewerkt met dunne, impact resistente
polycarbonaat lenzen.
GU7523 (127€) - Het vlindermotief van deze silhouet heeft een uitgesproken profiel aan de
bovenkant van de voorkant en metaal aan de onderkant. De slapen zijn afgerond met
bloemendetails waar het contrasterende "G" logo is geplaatst.
GU7525 (101€) - Deze brede ‘cat-eye’ contrasteert met de rechte slapen van de montuur.
Heldere lijnen kenmerken deze ultravrouwelijke vorm die beschikbaar is in "kristal" of "frozen"
kleurvarianten voor een glamoureuze look.
GU7527 (101€) - Deze lichte metalen montuur heeft een ronde, geometrische vorm voor de
lenzen. Het ontwerp van de zonnebril wordt bepaald door een cut-out detail boven het profiel
van de wenkbrauwen aan de voorkant, wat zorgt voor een nog meer fascinerende look.
GU7528 (101€) - Deze vierkante montuur verrast met een spel van vormen die samengaan in

hetzelfde model: vierkant, maar tegelijkertijd ‘cat eye’ dankzij de dunne metalen lijnen die haar
verhoudingen bepalen. Een licht gekleurde spiegelflash lens verleent deze stijlvolle zonnebril de
‘finishing touch’.
GU7530 (101€) - Een combinatie van materialen voor deze ‘cat-eye’ montuur die wordt
gekenmerkt door haar uitgesproken voorkant die contrasteert met de dunne, metalen slapen die
de structuur omgeven en wordt omlijnd door een uitgesneden vorm tussen de lens en de contour.
GU7532 (101€) - Deze zonnebril met afgeronde vormen heeft veel karakter en valt op door
haar voorkant die contrasteert met de schijnende, metalen dubbele brug. Het "G" logo en
driehoekige details op de slapen zijn beschikbaar in een vlotte, metalen versie of verfraaid met
blinkende glitter.
GU7536-S (127€) - De verleidelijke look van deze zonnebril met vlindermotief wordt verrijkt
door een nieuwe interpretatie van de metalen ketting, een detail dat bijdraagt tot de tijdloze stijl
van dit model.
GU7540 (117€) - De geometrische stijl van deze ‘cat eye’ zonnebril heeft dikke volumes en een
heldere lijnvoering waarbij de brede montuur de slapen wat verbergt. Verblindende glitter
verfraait de uiteinden van de slapen.
GU7548-S (147€) - Deze brede ‘cat-eye’ heeft gewoon alle troeven door haar extreme elegantie
en drop-cut steen decoratie in verschillende afmetingen die is ingezet in het bovenste deel van
de voorkant. Het resultaat is ronduit verbluffend.
GU7549 (101€) - De charme van deze zonnebril met haar masker stijl komt van haar essentiële
lijnvoering. De voorkant wordt gevormd door een dunne lens met gracieuze vormen die een
subtiele ‘cat eye’ vormt.
GU6912 (147€) - De klassieke stijl van deze eenvoudige en heldere mannenmontuur heeft een
vierkante acetaat voorkant. Het geperste "GUESS" logo verschijnt discreet op de slapen.
GU6916 (117€) - Vintage inspiratie krijgt een moderne look in deze zonnebril voor mannen. De
montuur wordt gekenmerkt door een klassieke sleutelbrug en nieuwe scharnieren die zijn
aangebracht in driehoekig gevormde slapen die verwijzen naar het GUESS logo.
GU6918 (101€) - Deze tijdloze pilootmontuur heeft een niet te missen look door haar lichte,
metalen structuur waarvan het minimalistische ontwerp wordt gekenmerkt door een dubbele
brug met gestroomlijnde slapen. De montuur komt voor in een rijk, mat kleurenpalet.
GU6921 (117€) - De lichte, metalen structuur van deze zonnebril voor mannen is afgewerkt
met een dunne, dubbele brug op de voorkant met een driehoekig detail, als verwijzing naar het
GUESS logo. De fijne, metalen slapen hebben acetaat uiteinden.
GU6923 (117€) - Deze vierkante, metalen zonnebril voor mannen wordt gekenmerkt door de
ondoorzichtige kleuren. Deze hedendaagse easy- to-wear silhouet is afgewerkt met een dubbele
metalen brug. Het driehoekige detail dat is aangebracht in de zijkanten van de voorkant van de
montuur en de dunne slapen vormt het kenmerkende elementen van het merk met een discreet
gegraveerd "GUESS" logo op de uiteinden.
GU6924 (101€ ® 122€) - Deze licht afgeronde piloot zonnebril voor mannen heeft een
interessante combinatie van materialen waarvan de authentieke geest is herwerkt op
hedendaagse wijze. Een coole look en sterke persoonlijkheid gaan samen in een evenwichtige en
herkenbares structuur dankzij het iconische detail van de driehoek in de voorkant van de montuur
en de dunne, parallele bar die de slapen en dubbele brug vormen.

OPTISCHE COLLECTIE
GU2639 (128€) - Het vlakke metaal dat wordt gebruikt voor deze optische bril voor vrouwen is
uitzonderlijk licht. De delicate pantos vorm en lineaire slapen lopen uit in de voorkant om een
driehoek te vormen, het iconische detail van het gloednieuwe logo.
GU2640 (148€) - Zachte, afgeronde lijnen met een jonge, vrouwelijke aantrekkingskracht
worden gekenmerkt door customised contrasterende kleuren, waardoor de ‘cat eye’ van de
montuur wordt versterkt. Lineaire, metalen slapen worden aangevuld met acetaat uiteinden.
GU2648 (136€) - Deze vierkante montuur met afgeronde acetaat profielen valt op door haar
"frozen" of doorschijnende effecten in verschillende kleurvarianten.
GU2652 (148€) - Deze afgeronde optische montuur wordt gekenmerkt door een brede,
geometrische voorkant. Verrassende turkoois kleuren worden gecombineerd met een kristal
effect, wat het model haar trendy toets verleent. Het customised twee tinten acetaat is
beschikbaar in verschillende kleurvarianten.
GU2655 (148€) - Sprankelende glitter verfraait de slapen van deze ‘cat eye’ optische montuur,
ontworpen als ideaal accesoire voor een elegante, trendy vrouw.
GU1942 (160€) - De voorkant van dit klassieke, vierkante mannenmodel valt op door het spel
van volumes. De gelaagde acetaat structuur loopt spits toe en loopt uit in metaal dat een perfect
evenwicht heeft qua proporties. Het resultaat is een functionele en gemakkelijk te dragen
accessoire.
GU1943 (148€) - Het ontwerp van deze optische montuur wordt benadrukt door duidelijk
zichtbare verschillende lijnen acetaat voor een eenvoudig ontwerp dat zeer gewaardeerd wordt
door de GUESS man omdat het klassiek is maar ook up-to-date en trendy.
GU1946 (136€) - De retro look van deze acetaat optische montuur voor mannen heeft dunne
profielen die zorgen voor extra lichtheid. De speciale driehoekige scharnier die in een van de
slapen ingebouwd zit, drukt de technologische geest uit van deze zeer hedendaagse pantos look.

#GUESSEyeCandy

De nieuwe #GUESSEyeCandy collectie voor de lente/ zomer 2018 introduceert nieuwe
zonnebrillen en optische monturen voor kinderen die graag in de kijker lopen met leuke en
levendige accesoires. Superlichte en functionele modellen worden gekenmerkt door een
combinatie van heldere en poppy kleuren voor een trendy look.
De #GUESSEyeCandy zonnebrillen zijn gemaakt in ondoorzichtige en levendige kleuren, maar
ook in glanzig afgewerkt metaal met een rijk kleurenpalet (GU3023). Unisex ronde silhouetten
(GU3020(80€),

GU3021(80€),

GU3023(80€),

GU3027(80€),

GU3028(80€))

worden

gecombineerd met zeer vrouwelijke monturen (GU3022(80€), GU3026(80€)). Met uitzondering
van de volledig metalen GU3023, zijn de zonnebrillen geproduceerd met een speciaal materiaal
dat TR90 heet, een compositie van nylon en koolstofvezel die biologisch compatibel is met
flexibele details die zorgen voor ongezien comfort en duurzaamheid. De GU3026, GU3027 en
GU3028 modellen worden dan weer gekenmerkt door een mix van materiaal voor een ongeziene
kleurencombinatie.
De optische monturen spelen met een variëteit aan kleurcombinaties en wisselen sportieve,
rechthoekige en mannelijke vormen af (GU3024(100€)) met meer vrouwelijke, afgeronde
silhouetten (GU3025(100€)). Een spel met kleuren en combinaties van materiaal zorgt voor coole
en onconventionele optische monturen.
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