Herfst/Winter 2018-2019 Collectie
De nieuwe GUESS Eyewear Herfst/Winter 2018-2019 collectie bezingt vrouwelijkheid met een fun toets.
Zonnebrillen en correctiemonturen, voor zowel mannen als vrouwen, provocerend en aantrekkelijk,
komen perfect overeen met de stijl van het merk, die wereldbekend is voor haar gedurfde, jonge en
avontuurlijke geest.
Klassieke monturen, elke keer herzien volgens de concepten van het merk, worden gecombineerd met
gedurfde ideeën en vernieuwende ontwerpen. Subtiele easy to wear stijlen met een logo worden
afgewisseld met meer iconische ontwerpen, waar het logo op prominente wijze voorkomt om de identiteit
van het merk te benadrukken. Modieuze vormen die worden versierd met in het oog vallende patronen
en dierenprints vullen de collectie van sensuele eyewear aan, geïnspireerd op de vormen van de jaren
1950 die worden herwerkt op een moderne manier. De iconische cheetah print echoot de wilde, opvallend
gedurfde stijl van het merk.
Klassieke en excentrieke monturen geven een glamoureuze toets aan de hele collectie. Metaal wordt ook
gebruikt als een diagonaal contrasterend element in het acetaat aan de slapen. Fonkelende glitter, een
ander hedendaags detail, komt op smaakvolle wijze voor op de slapen om de look te doen sprankelen.
Het kettingmotief, klassiek, vlak of afgewerkt met diamanten, is het gemeenschappelijke iconische
element dat de link vormt tussen de collecties van de eyewear en accessoires. Het logo van het merk
wordt een onderscheidend element, dat voorkomt in een driehoek op de voorkant, waar het de slapen
verbindt.
Graderende lenzen in verschillende regenboogtinten vullen de monturen aan en hebben kleine rock &
roll studs en kristallen harten voor een punk geïnspireerde look.
ZONNEBRIL COLLECTIE
GU7556
Glanzende, metalen monturen benadrukken de afgeronde vormen van deze vrouwenzonnebril. De
slapen, met het GUESS logo, zijn versierd met dierenprint aan de uiteinden, een duidelijke verwijzing naar het merk.
Graderende flash lenzen en verblindende glitter randen zorgen voor een trendy toets.
GU7557
Een genereuze, licht zeshoekige vorm omzoomt deze zonnebril voor vrouwen, duidelijk geïnspireerd op
stijlen uit de jaren 1950. De rijke nuances van het schildpad acetaat effect zorgen voor een aantrekkelijk
contrast met haar licht gespiegelde lenzen. Deze hedendaagse, easy-to-wear vorm heeft het subtiel
gegraveerde “GUESS” logo op de slapen.
GU7559
Deze oversized vrouwen zonnebril heeft een lichte, dunne metalen montuur met een ronde vorm met
driehoekige details aan de voorkant, een duidelijke verwijzing naar het merk. Deze trendy stijl heeft
graderend getinte lenzen met een flash effect.
GU7559-S
Een verrassend afgeronde dunne metalen vorm kenmerkt deze vrouwen zonnebril, versierd met
driehoekige details op de voorkanten om de identiteit van het merk te benadrukken. Kleine studs
versieren de lenzen op de voorkant die een opvallende punk chic toets verlenen aan deze montuur.
GU7561
Innovatief en vrouwelijk. Deze masker zonnebril heeft één enkele graderende, getinte lens met een
flashy afwerking, een opvallend kenmerk van de collectie. Driehoekige details versieren de voorkant,
een iconische verwijzing naar het GUESS logo, terwijl glanzende slapen deze montuur verlichten.

GU7564
Deze vrouwen zonnebril heeft een rechthoekige cat eye vorm, versterkt door dun metaal en acetaat
lijnen die de proporties van de montuur bepalen. De lenzen hebben een licht flashy effect en de slapen
een dierenmotief, terwijl het GUESS logo in de iconische driehoek de identiteit van het merk versterkt.
GU7565
De retro look van deze vrouwelijke stijl heeft een elegante cat eye vorm. Het iconische driehoekige GUESS
logo en dierenprint op de slapen voegt een tijdloze glamour toe aan deze stijl. Beschikbaar in nieuwe
kleurvarianten, die gaan van blinkend wit over licht tot vintage havana.
GU7575-S
Deze klassieke pilootmontuur voor vrouwen heeft solide, graderende getinte flashy lenzen die
beschikbaar zijn in een rijk kleurenpalet. Een klein kristallen hart zorgt voor een punk geïnspireerde look.
GU7569
Gracieuze lijnen die samenkomen in de voorkant die wordt gevormd door een dunne, oversized lens
geven deze vrouwenzonnebril een magnetische flair. Een cut-out op de bovenste rand vormt een
vlindervorm. Graderende flashy lenzen zijn versierd met een kristal detail op de slapen, wat zorgt voor
een extra aantrekkelijke toets.
GU6926
De dubbele brug van deze afgeronde acetaat zonnebril voor mannen is beschikbaar in een kleurrijke
glanzende afwerking. Het GUESS logo en de iconische driehoekige detail op de slapen bevestigt de
identiteit van het merk, en maakt er een memorabele stijl van.
GU7576
Het vintage geïnspireerde ontwerp van deze zonnebril voor dames heeft een elegant, ovalen silhouet.
Het iconische GUESS driehoekige logo en de dierenprint op de slapen verlenen deze montuur tijdloze
glamour.
GU5200
De metalen montuur van deze unisex masker zonnebril heeft een klassieke pilootmontuur en een
aantrekkelijke gekleurde lens. Driehoekige details op de voorkant versieren het ontwerp.
GU5200-S
De metalen montuur van dit unisex masker in een piloot silhouet is beschikbaar in een glanzende
afwerking. De graderende flash lens is verfraaid met kleine rock & roll-geïnspireerde studs, een opvallend
kenmerk van de collectie. Driehoekige details aan de voorkant verfraaien het ontwerp.
GU5201
Een vierkant silhouet en minimalistisch ontwerp bepaalt deze unisex zonnebril met een dubbele, metalen
brug. De graderende lenzen, ook beschikbaar in een gepolariseerde versie, hebben een flash effect, een
opvallend kenmerk van deze collectie. Driehoekige cut-out details op de slapen bevestigen de identiteit
van het merk.
GU5203
Een metalen montuur omgeeft de vormen van de vierkante silhouet van deze gemakkelijk te dragen
unisex masker lens. Het flash effect van de graderende lens is een kenmerkend element van de collectie.
Driehoekige cut-out details op de slapen bevestigen de identiteit van het merk.

EYEGLASS COLLECTION
GU2666
Deze half randloze montuur in metaal, beschikbaar in een waaier van blinkende tinten, maakte deze
correctiemontuur voor dames extra licht. De rechthoekige vorm is versierd met driehoekige details op
de voorkant, een duidelijke verwijzing naar het merk.
GU2671
Deze correctiemontuur heeft een retro look door haar afgeronde vorm die wordt gekenmerkt door de combinatie van
metaal op de onderste rand en acetaat aan de bovenkant. Een schildpadpatroon in acetaat goud en laminaat
driehoekige details in pop tinten op de voorkant geeft een trendy toets aan dit ontwerp.
GU2674
Een scherp omlijnde, genereus geproportioneerde cat eye montuur bepaalt de stoere vrouwelijke look
van deze stijl, verfraaid met gelamineerde details op de voorkant, voor een opvallend effect. De ideale
stijl voor de lente en zomer, dankzij de afwisselend kristallen tinten en schildpad effect in een rijk
kleurenpalet.
GU2682
Een moderne, ronde silhouet kenmerkt deze vrouwenmontuur in blinkend metaal. De dunne, gelakte
slapen dragen het “GUESS” logo, terwijl de voorkant beschikbaar is in een contrasterend glinsterende afwerking voor
een nog meer intrigerende look.
GU2686
Deze metalen optische montuur voor vrouwen heeft een ronde vorm met een dubbele rand bovenaan
die het ontwerp van de montuur compenseert en een interessant detail toevoegt. Glitter slapen en
driehoekige randen op de voorkant vullen de look aan.
GU1950
Correctiemonturen voor mannen met een rechthoekige vorm in een stevig kleurenpalet zorgen voor een
klassieke look. De unieke driehoekige scharnier die in de slapen zit en het dunne, subtiele logo versterken
de look van de monturen met een duidelijke verwijzing naar het merk.
GU1953
De vierkante vorm van deze correctiemontuur voor mannen maakt een statement met haar acetaat
voorkant en dubbele metalen brug. De slapen vallen op door hun afwisselend glanzende afwerking,
terwijl het kleurenpalet natuurlijke beenpatronen omvat.
GU1955
Een vierkante vorm kenmerkt deze correctiemontuur voor mannen, met een unieke combinatie van
metaal aan de onderste en acetaat aan de bovenste rand. Het kleurenpalet omvat schildpadschelp
patronen in contrasterende glanzende afwerking voor een scherpe, hedendaagse look. De driehoekige
details op de voorkant zijn een duidelijke, maar subtiele verwijzing naar het merk.
GU1956
De afgeronde vorm van deze mannenmontuur is zeer licht dankzij de dunne metalen montuur in
glanzende en half-glanzende tinten die zorgen voor een essentiële, ready-to-wear look. Het “GUESS”
logo op de slapen bevestigt de identiteit van het merk.

#GUESSEyeCandy
De nieuwe Herfst/ Winter 2018/-2019 #GUESSEyeCandy collectie omvat sfeervolle, leuke zonnebrillen
en correctiemonturen die speciaal zijn ontworpen voor een jong publiek dat een statement wil maken
met een fris, origineel accessoire. De lichte, functionele stijl wordt gecombineerd met verschillende
materialen en een rijk palet van felle en poppy tinten, in glanzende versies voor een modieuze,
gemakkelijk te dragen stijl.
GU3034
Deze jonge, trendy stijl heeft een zeshoekige metalen vorm met graderende, flashy lenzen. De
combinatie van felle kleuren zorgt voor fun, terwijl het “GUESS” logo op de slapen de identiteit van het
merk bevestigt.
GU3036
Deze sfeervolle vrouwen zonnebril heeft een ronde vorm. De onderste rand is van metaal, de bovenste
rand en slapen van innovatief nylon en materiaal in koolstofvezel dat zorgt voor uitzonderlijke flexibiliteit
en duurzaamheid met een maximaal comfort. De spiegellenzen en lichte tinten geven deze montuur een
levendige fashion flair.
GU3029
Een klassieke metalen pilootmontuur benadrukt de stijl van dit vrouwenmodel. De felle
kleurcombinaties geven deze montuur een boost, terwijl het “GUESS” logo op de slapen de identiteit
van het merk bevestigt.

GUESS EYEWEAR – KID’S EYEGLASSES COLLECTION
De nieuwe Herfst/Winter 2018/-2019 eyewear collectie voor kids omvat lichte, gemakkelijk te dragen
monturen die spelen met levendige, leuke kleurcombinaties voor een moderne, trendy stijl. De frisse
monturen in voornamelijk rechthoekige vormen zijn functioneel en stijlvol.

Deze dynamische collectie beantwoordt aan de vereisten van de allerkleinsten met verfrissend originele
materialen en kleuren.
GU9175
Een inject rechthoekige vorm versterkt deze unisex bril. De kleurcombinaties van de montuur verlichten
deze stijl.
GU9176
Kristal effect tinten in de montuur vullen dit rechthoekige acetaat model voor meisjes aan.
GU9177
Een vierkante vorm in acetaat en metaal bepaalt deze montuur voor meisjes. De kleurcombinaties van
de montuur geven dit model een speelse toets.
GU9178
Deze rechthoekige metalen bril voor meisjes met afwisselende blinkende kleurcombinaties zorgt voor
een originele, speelse look.
GU9179
Deze rechthoekige montuur voor jongens in acetaat is beschikbaar in verschillende kleurcombinaties.
GU9180
Deze rechthoekige montuur voor jongens in acetaat en metaal is beschikbaar in blinkende
kleurafwerkingen voor een originele, levendige look.
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