MONCLER LUNETTES

De buitengewone zonnebrillen en correctiemonturen van de nieuwe collectie Moncler
Lunettes zijn een perfecte combinatie van technologisch onderzoek, esthetische
functionaliteit, kwaliteit en flexibiliteit. De Montcler brillen, ontworpen als sportief
accessoire voor liefhebbers van bergen, passen ook zeer goed in een stedelijke context.
De nieuwe monturen worden onderverdeeld in drie groepen: sport, voor modellen die zijn
ontworpen voor mensen die houden van het leven in open lucht en die easy-to-wear kleren
dragen en gaan voor een coole stijl; duvet, die duidelijk de wereld oproept van dons, de
motor van het merk sinds haar ontstaan; timeless, voor alle evergreen modellen die de
modes van het moment overstijgen aangezien ze gelinkt zijn aan een erfenis maar jonger
overkomen in hun details en ontwerp. Opvallende iconische details maken elk model uniek
zoals de vernieuwende uiteinden in rubber die meer grip en comfort garanderen voor
hogere sportieve performances. De vlakke vormen zijn vaak gemaakt met exclusief
hexetaat, een bijzondere hars met heel wat kwaliteiten: lichtheid, flexibiliteit,
duurzaamheid en recycleerbaarheid. De puffy vormen, iconen van het duvet segment, zijn
gerealiseerd door een nieuw proces te gebruiken dat thermoforming heet en de acetaat
oppervlaktes veel glanzender en afgeronder maakt. Het grote logo op de armen toont de
identiteit van het merk. Levendige kleuren die vaak spelen met de contrasten en nuances,
gaan samen met meer klassieke tinten zoals zwart of havana. De vormen gaan van meer
unisex vierkante lijnen tot meer vrouwelijke vormen, rond en ‘cat eye’, of pilootmonturen
die zijn aangepast aan mannelijke gezichten. Nieuw dit seizoen is het concept narrow, dat
overeenkomt met nauwe en zeer hedendaagse monturen voor gedurfde looks.
ZONNEBRILLEN
ML0096 Een mannelijke montuur met rechthoekige vorm voor een grote impact die opvalt
door het grote logo over heel de lengte van de armen. Een vlakke oppervlakte die de
wereld van de duvet oproept door het ontwerp en de proporties voor een bril met karakter.
ML0097 Een originele vrouwenmontuur in acetaat met een afgerond silhouet dat opvalt
door het logo op de comfortabele armen. De zachte en vlakke volumes roepen het lichte
effect van duvet op, de ziel van het merk.
ML0101 Een hedendaagse, ovale vrouwelijke montuur die opvalt door haar zachte
volumes verwijst duidelijk naar de wereld van de iconische dons. Het puffy is nog
duidelijker dankzij een vernieuwend gebruik van acetaat dat de oppervlaktes meer
blinkend maakt, afgerond en licht. Vlakke glazen vervolledigen de montuur.

ML0102 Een ‘cat eye’ montuur voor vrouwen met een gedurfd karakter die een voorkant
heeft met een ‘puffy’ effect dat contrasteert met de vlakke binnenkant om de bril meer
comfortabel te maken. De geaccentueerde volumes worden nog glanzender gemaakt
dankzij thermoforming, een speciale manier om acetaat te bewerken die de brillen nog
lichter maakt. De armen in acetaat en metaal worden aangevuld met rubber uiteinden die
worden gepersonaliseerd met een logo.
ML0103 Een tijdloze look voor deze mannenmontuur met een ronde vorm die een
voorkant in hexetaat combineert met dikke profielen en cirkels in gekleurd acetaat met de
binnenkant in metaal. De esthetiek en functionaliteit worden verzekerd door bijzondere
scharnieren die de beweging van de armen gemakkelijker maken.
ML0104 Evocatie van de klassieke zonnebril die voor bergen is gemaakt en herzien in een
moderne stijl voor brillen voor mannen in fijn metaal. De originaliteit van deze montuur
komt onder andere door een bijzonder insert met het logo op de dubbele brug in
afneembaar rubber en de dikte die werd gepersonaliseerd met het logo dat het
nalatenschap van het merk herneemt. De fijne armen in metaal eindigen in rubberen
uiteinden om het comfort en de grip te vergroten.
ML0106 Sportief unisex en iconisch masker met een polyvalente stijl, ontworpen voor het
leven in open lucht maar ook bruikbaar in een stedelijke context. De structuur in inject
met bold motieven verzekert het maximum aan weerstand en een perfect comfort voor om
het even welke soort sportieve performance. De dikke armen zijn verrijkt met het logo en
de neus in gekleurde rubber past zich aan de fysionomie van het gezicht aan.
ML0115 Een fascinerende flat slim structuur voor deze unisex ‘cat eye’ zonnebril, verrijkt
met gepersonaliseerde armen met het logo. De comfortabele uiteinden maken de montuur
meer praktisch en functioneel.
ML0116 De rechthoekige montuur is slim en licht omgevend om comfort en lichtheid te
garanderen. De zonnebril in acetaat met dikke profielen en het logo in metaal roept het
iconische dons op.
ML0117 Een verleidelijke super slim ovalen bril voor vrouwen in afgerond acetaat met een
puffy effect dat verwijst naar het merk. De armen zijn versierd met het bekende logo in
metaal en de bijzondere vorm van de uiteinden verwijst ook naar het merk.
OPTISCHE COLLECTIE
ML5050 De correctiemontuur voor vrouwen past bij het duvet segment en wordt
gerealiseerd in super flat acetaat. De ovalen vorm en de geribbelde kleurvarianten
benadrukken de retro toets van de montuur. De nieuwe neus met het logo en de afgeronde,
iconische uiteinden garanderen meer comfort.
ML5051 De correctiemontuur voor mannen met een ronde vorm wordt gekenmerkt door
een vlakke structuur in acetaat waarvan de bijzonderheid ligt in de nette profielen die
opzettelijk brut zijn gelaten. Een hedendaags model van hoge kwaliteit met een sleutelbrug
en het contrasterende logo in metaal dat discreet is ingelegd op de armen.
ML5054 Deze correctiemontuur voor mannen schrijft zich in binnen het duvet segment en
is volledig gerealiseerd in acetaat met een puffy effect. De vorm doet denken aan
pilootmonturen, terwijl de sleutelbrug zorgt voor een volledig hedendaagse look. Het
Moncler logo in zwart metaal versiert de armen.

ML5056 De vrouwen correctiemontuur in ‘cat eye’, opnieuw uitgevoerd in een modernere
stijl, valt op door haar zachte profielen die duidelijk verwijzen naar de wereld van het merk.
Het puffy effect van de structuur is verlicht, zowel dankzij thermoforming, een speciale
manier om acetaat te bewerken, als door het fijne profiel in metaal dat wordt gebruikt om
de armen te vormen.
ML5058 Een vintage look voor deze correctiemonturen voor vrouwen in ‘pantos’ vorm,
herzien voor vandaag. De structuur wordt gekenmerkt door fijne armen in metaal die
worden aangevuld door afgeronde uiteinden met een rubber insert om het comfort en de
grip te versterken.
ML5060 Deze superlichte correctiemontuur voor mannen in fijn metaal met haar dubbele
brug is een klassieker die nooit uit de mode geraakt. De armen worden vervolledigd door
rubber uiteinden met het bekende logo, als verwijzing naar de dons die het merk kenmerkt.
ML5064 Een fascinerende flat slim structuur voor deze correctiemontuur voor vrouwen in
‘cat eye’ die worden gekenmerkt door de gepersonaliseerde armen met het logo. De
comfortabele uiteinden maken de montuur praktisch en functioneel.

MONCLER
Moncler werd opgericht in Monestier-de-Clermont, Grenoble, Frankrijk, in 1952 en heeft momenteel
haar hoofdzetel in Italië. Doorheen de jaren heeft het merk stijl gecombineerd met een voortdurend
technologisch research, bijgestaan door experts in activiteiten in verband met de wereld van de
bergen. De Moncler outerwear collecties combineren extreme vereisten van de natuur met die van
het leven in de stad. In 2003 nam Remo Ruffini het bedrijf over, waarvan hij momenteel Chairman
en CEO is. Moncler vervaardigt en verdeelt de Moncler kledij en accessoire collecties Moncler Gamme
Rouge, Moncler Gamme Bleu, Moncler Grenoble en Moncler Enfant via haar winkels en in exclusieve
department stores en multi-brand outlets.
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