Spring/Summer 2017 Collection

De nieuwe GUESS Spring/Summer 2017 eyewear collection biedt een selectie trendy
zonnebrillen en optische monturen voor mannen en vrouwen. Frisse en originele vormen gaan
samen met vernieuwende toetsen om de gedurfde sfeer van het merk op te roepen die het
symbool is geworden van een jonge, sexy en avontuurlijke levensstijl.
De nieuwe stijl van het seizoen heeft een sterk karakter dat zowel chic is als trendy. De
monturen hebben herkenbare details, zoals de voorkeur voor jeans op de slapen, en het
gebruik van de iconische driehoek op de voorkant, ter hoogte van de armen, die verwijst naar
de wereld van GUESS. De aandacht voor details blijkt ook uit meer "wilde" monturen, met
dierenprint uitgevoerd met vernieuwende technologie. Dunne glazen, kleurcombinaties en de
mix van acetaat en metaal zijn de kenmerkende elementen van de aantrekkelijke monturen
van dit seizoen.
Het bekende GUESS logo speelt een belangrijke rol in deze collectie en komt voor op slapen in
verschillende vormen die overeenkomen met verschillende categorieën van producten van het
merk; GUESS block logo, GUESS G logo, GUESS four G en het GUESS Jeans logo met haar
driehoekige vorm.
De nieuwe modellen hebben naast rechthoekige en vierkante vormen ook ronde en cat-eye
vormen. Het kleurengamma omvat klassieke tinten zoals zwart, grijs, rood en blauw,
geïntegreerd met lichtere tinten zoals goud en roze goud of Havana bruin en schildpad.
ZONNEBRIL COLLECTIE

GU7466 (81€)
De ronde vorm van deze montuur draagt het iconische driehoekige metalen element dat
rechtstreeks verwijst naar het logo.
01A
Zwarte voorkant en slapen in combinatie met metalen details.
Fumé polycarbonaat lenzen.
57F
Transparante grijze voorkant en slapen. Bruine fumé polycarbonaat lenzen.
52E
Havana bruine voorkant en slapen en gouden kleuren voor de details.
Bruine polycarbonaat lenzen.
GU7467 (81€)
Fumé lenzen, versterkt door een metalen omtrek, bepalen de vierkante vorm van deze
montuur. Het driehoekige patroon vervolledigt de slapen.
24G
Ivoren voorkant naast gouden details en doorschijnende slapen. Bruine fumé
polycarbonaat lenzen.
52C
Havana bruine voorkant naast grijze details en doorschijnende lichtbruine slapen.
Fumé polycarbonaat lenzen.
GU7468 (101€)
Pilootmontuur voor vrouwen verfraaid met blinkende details. Het metalen profiel volgt alleen
maar de contouren van de glazen in het bovenste deel. De armen worden vervolledigd door
het “G” logo in reliëf.
32C
Voorkant in glinsterend goud, dierenprint op de slapen. Spiegelgoud polycarbonaat
lenzen.
28C
Voorkant in roze goud, dierenprint op de slapen. Gespiegelde roze polycarbonaat
lenzen.
48F
Bronzen voorkant, donkerbruine slapen met Havana bruine slaapuiteinden. Bruine
fumé polycarbonaat lenzen.

GU7471 (117€)
Deze bril in schermvorm van enkele polycarbonaat lens wordt ondersteund door een metalen
structuur en is versierd met een kettingmotief langs de slapen voor een vrouwelijk silhouet.
Het GUESS logo is gegraveerd langs de slapen.
32G
Goude montuur met bruine spiegelglazen
28Y
Roze gouden montuur met paarse lenzen
32F
Gouden montuur met bruine fumé lenzen
GU7473 (101€)
Het afgeronde profiel van deze zonnebril voor dames heeft subtiele metalen details zoals het
“G” logo. De acetaat slapen hebben uiteinden in contrasterende dierenprint.
02B
Matte zwarte voorkant met zwarte slapen. Grijze fumé spiegel polycarbonaat lenzen.
26G
Transparante voorkant en slapen. Bruine polycarbonaat spiegelglazen.
56F
Voorkant in mat schildpad met schildpad slapen. Bruine spiegel polycarbonaat lenzen.
69B
Rode voorkant met bordeaux slapen. Grijze fumé polycarbonaat lenzen.
GU7478 (138€)
Deze acetaat zonnebril heeft een vierkante vorm en degradé dierenprint effect op beide
kanten van de slapen met het "G" logo in metaal op de slapen.
05B
Grijs- zwarte graderende dierenprint voorkant en slapen. Grijze fumé glazen.
50F
Bruine, graderende dierenprint voorkant en slapen. Bruine fumé lenzen.
47G
Beige-bruine voorkant met graderende dierenprint. Bruine spiegelglazen.
89B
Grijs- blauwe voorkant met graderende dierenprint. Fumé lenzen.
GU7482 (117€)
Dit model heeft een vrouwelijk silhouet gekenmerkt door een spel met volumes op de dunne
metalen slapen en het doorschijnende stuk aan de voorkant. Bij de details het GUESS logo op
de slapen en acetaat uiteinden, naast de iconische driehoek op de voorkant.
02A
Zwarte, matte voorkant, gouden slapen en fumé polycarbonaat lenzen.
01C
Glossy zwarte voorkant, grijze slapen, fumé polycarbonaat spiegelglazen.
52F
Glossy Havana bruine voorkant, gouden slapen en bruine fumé polycarbonaat lenzen.
21C
Glossy witte voorkant, zilveren slapen, fumé polycarbonaat spiegelglazen.
GU7483 (101€)
Een combinatie van acetaat en metalen details op deze rechthoekige montuur met het
driehoekige patroon op de zijkanten van de voorkant. Metalen slapen worden aangevuld met
het GUESS logo en acetaat uiteinden.
01B
Glossy zwarte voorkant, gouden slapen en fumé polycarbonaat lenzen.
90B
Glossy blauwe voorkant, gouden slapen en fumé polycarbonaat lenzen.
52G
Glossy Havana bruine voorkant, gouden slapen en bruine fumé polycarbonaat lenzen.
57F
Doorschijnende grijze voorkant, gouden slapen en bruine fumé polycarbonaat lenzen.
GU7483-S (127€)
De vierkante montuur wordt gekenmerkt door afwisselende metalen en acetaat details. De
metalen slapen hebben het speciaal gegraveerde GUESS logo en edelsteentjes die zijn
ingelegd tot aan het punt waar ze de voorkant bereiken met haar iconische driehoek.
05B
Glossy zwarte voorkant, zilveren slapen, fumé polycarbonaat lenzen.
56G
Blinkende Havana bruine voorkant, gouden slapen, bruine fumé polycarbonaat lenzen.
GU7485
Deze cat-eye acetaat montuur heeft metalen details en het “G” logo op haar slapen.
01B
Een blinkende zwarte voorkant en slapen, grijze fumé lenzen.
05C
Voorkant en slapen die overgaan van grijs schildpad tot grijze hoorn, grijs gespiegelde
lenzen.
53F
Voorkant en slapen die overgaan van honing schildpad over bruine hoorn, bruine fumé
spiegelglazen
56F
Glanzende bruine voorkant en slapen, bruine fumé glazen.

GU6887 (127€)
Het herenmodel in acetaat heeft een klassieke, vierkante vorm en vertoont het “G” logo
subtiel in dezelfde kleur op de voorkant van de slapen.
01A
Blinkende, zwarte voorkant en slapen, graderende lenzen
05A
Een zwarte en grijze marmeren voorkant en slapen en fumé glazen
45E
Lichtbruine glanzende voorkant en slapen, bruine lenzen.
62F
Lichtbruine glanzende voorkant en slapen met hoorneffect, bruine fumé lenzen.
GU6888 (90€)
Het tweetonige vierkante mannenmodel is gemaakt van Ultem, een bijzonder licht materiaal
dat de montuur een moderne en sportieve toets geeft.
Het “G” logo steekt af op de montuur met contrasterende kleuren die de kleur aan de
binnenkant hernemen.
02C
Matte, zwarte voorkant en slapen in combinatie met blauw, spiegel dégradé
polycarbonaat lenzen
52A
Donkere Havana bruine voorkant en slapen in combinatie met groene, fumé
polycarbonaat lenzen.
91X
Matte blauwe voorkant en slapen in combinatie met lichtblauw, glazen in blauw
polycarbonaat spiegeleffect
GU6890 (90€)
Dit unisex model met dubbele brug wordt gekenmerkt door een ronde voorkant in Ultem,
versierd met het metalen GUESS logo. Ultem is een bijzonder duurzaam en licht materiaal dat
de montuur een moderne en sportieve look geeft.
01B
Glossy zwarte voorkant en slapen met gouden details en fumé lenzen
02C
Matte zwarte voorkant en slapen, fumé spiegelglazen
21C
Witte voorkant en slapen, fumé lenzen
52F
Havana bruine voorkant en slapen, bruine fumé lenzen
91X
Matte blauwe voorkant en slapen, blauwe spiegel fumé glazen
GU6895 (117€)
Dit herenmodel heeft een klassieke vierkante vorm met het bovenste deel in acetaat en het
onderste in metaal. Het “G” logo is aanwezig op 360° en omgeeft de armen van buiten naar
binnen.
20X
Matte grijze montuur met gesatineerde zilveren details en blauwe polycarbonaat
spiegellenzen.
52F
Matte Havana bruine montuur met details in gesatineerd goud, fumé bruine
polycarbonaat lenzen.
91B
Matte donkerblauwe montuur met details in gesatineerd goud, fumé blauwe carbonaat
lenzen.
02B
Matte zwarte montuur in combinatie met grijze details, fumé polycarbonaat lenzen.
OPTISCHE COLLECTIE
GU2584
Deze vrouwenmontuur in dun metaal heeft een rechthoekige voorkant die wordt gekenmerkt
door metalen slapen die spits aflopen in acetaat uiteinden. De slapen hebben metalen inserts
en het “G” logo in reliëf.
049
Matte bruine voorkant, bruine dierenprint slapen.
070
Matte rood/ roze gouden voorkant en bordeaux dierenprint slapen.
088
Matte blauwe voorkant, matte blauwe slapen in combinatie met blinkend zilver.
GU2587
Deze vrouwenmontuur heeft een rechthoekige voorkant en een lichte en comfortabele
structuur versierd met een exclusieve twee-tonen matte afwerking. De metalen slapen
worden benadrukt door het GUESS logo in reliëf en hebben acetaat uiteinden. De iconische
driehoek komt opnieuw voor op de zijkanten van de voorkant.
082
Matte paarse voorkant en slapen in combinatie met licht paars.
088
Matte turkoois voorkant in combinatie met zilveren slapen.
067
Matte rode voorkant in combinatie met goud roze slapen.

GU2589
De cat-eye vorm van deze vrouwen acetaat montuur heeft een dunne structuur die
gemakkelijk te dragen is. Een unieke metalen dierenprint textuur versiert de zijkant van de
voorkant en uiteinden van de slapen. De acetaat slapen vertonen het GUESS logo.
092
Blinkend blauwe voorkant en slapen in combinatie met lichtblauw.
068
Blinkend rode voorkant en slapen in combinatie met licht rood.
001
Blinkend zwarte voorkant en slapen in combinatie met wit.
052
Havana bruine voorkant en slapen in combinatie met cream.
GU2594
De rechthoekige vorm van dit acetaat model heeft details in denim op de acetaat slapen,
naast het metalen driehoekige logo.
001
Glossy zwarte voorkant en slapen met denim details en dierenprint aan de binnenkant.
056
Blinkende Havana bruine voorkant, dierenprint slapen en denim details.
081
Blinkende paarse voorkant, paarse dierenprint slapen en detail in denim.
087
Blinkende turkoois voorkant, turkoois dierenprint slapen en detail in denim.
090
Glossy blauwe voorkant en donkerblauwe slapen met denim details en dierenprint aan
de binnenkant.
GU2595
Deze acetaat optische montuur heeft een vierkante vorm en dégradé dierenprint effect op
zowel de voorkant als de slapen. Het "G" logo in metal komt voor op de slapen.
005
Zwart-grijze voorkant met dégradé dierenprint.
050
Bruine voorkant met dégradé dierenprint.
047
Bruin beige voorkant met dégradé dierenprint.
089
Blauw- grijze voorkant met dégradé dierenprint
GU1906 Dit herenmodel in acetaat heeft een rechthoekige vorm en een grote “G” op de
armen. Een moderne toets en matte details.
001
Glossy zwarte voorkant en slapen.
020
Glossy grijze voorkant en slapen.
053
Schildpad voorkant en slapen.
055
Zwarte schildpad voorkant en slapen.
092
Zwarte schildpad voorkant en slapen.
GU1909
Mannenmontuur in twee tinten met een lichte rechthoekige vorm en een moderne, sportieve
stijl. Het “G” logo in reliëf valt op door de contrasterende kleuren.
004 Matte zwarte en grijze voorkant en slapen.
005 Matte zwarte en blauwe voorkant en slapen.
048 Matte bruine en ivoren voorkant en slapen.
091 Matte navy blue en blauwe voorkant en slapen.
GU1913 De vintage inspiratie van deze mannenmontuur heeft een moderne twist. De
metalen montuur wordt gecombineerd met acetaat slapen met daarop het vierkante “G” logo.
Een matte afwerking contrasteert perfect met haar glinsterende metalen oppervlak.
005
Grijze en zwarte voorkant, matte zwarte en grijze slapen.
010
Matte zilveren en blauwe voorkant, matte en blinkende navy blue slapen.
033
Matte gouden en bruine voorkant, matte bruine en beige slapen.
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