Herfst/ Winter 2017-2018 Collectie

De nieuwe herfst/ winter 2017-2018 GUESS Eyewear collectie reflecteert op
perfecte wijze een symbool van een jonge, sexy, glamour levensstijl waar
het wereldberoemde merk bekend voor is.
De nieuwe collectie omvat een brede waaier aan trendy zonnebrillen en
correctiemonturen voor mannen en vrouwen. Ongewone geometrische
vormen vallen op de voorkant van de montuur op, terwijl aantrekkelijke
materiaalcombinaties zorgen voor een moderne look, ideaal voor elke kerel
of meid op zoek naar een fris, origineel design.
De nieuwe modellen hebben glamour details om het beeld van het merk te
reflecteren met een blinkende glitter op de afwerking van de montuur
waarvoor speciale spray technieken zijn gebruikt. Sommige monturen
hebben de iconische driehoek in 3D, versierd met steentjes en in de slapen
ingezet, terwijl dierenprints een wilde toets geven aan acetaat en metaal.
Gemakkelijk te dragen monturen in cat-eye of brede vierkante of ronde
vormen of klassieke stijlen vervolledigen de lijn. Verleidelijke paletten van
goud, roze goud, paars, roze en rood in combinatie met klassiek zwart,
havana en bruin zijn must-have stijlen voor dagelijks gebruik.
ZONNEBRIL COLLECTIE
GU7487 – 138 €
Blinkend metaal en acetaat kenmerken deze cat-eye montuur, met een
duidelijke lijnvoering en oversized lenzen. Een dun contrasterend element in
metaal verlevendigt en bepaalt de bovenkant van de voorkant en versterkt
de look. Het “G” logo zorgt voor een contrast op de slapen.
GU7490 – 117 €
Ronde lijnen versterken de vrouwelijke stijl, waar volumes afwisselen tussen
de acetaat voorkant met een dubbele brug en dunnen metalen slapen.
Beschikbaar in een pastel kleurenpalet dat past bij de uiteinden van de
slapen.

GU7493 – 90 €
Een oversized, opvallende voorkant wordt onderstreept door een metaal
accent en een detail dat is opgenomen in de acetaat dierenprint slapen,
beschikbaar in verschillende tinten. Een verhoogd “G” logo kroont de slapen.
GU7494 – 90 €
De delicaat golvende vorm van deze zonnebril vertoont handgemaakte
acetaat slapen die uitlopen in blinkend metaal. Deze montuur is ook
beschikbaar in gepolariseerde lenzen.
GU7495-S – 127 €
Met deze zonnebril ga je niet onopgemerkt voorbij. Oversized slapen met het
iconische driehoekige logo, doorboord en versierd met stenen, vervolledigen
een vierkante voorkant.
GU7498 – 90 €
Deze ‘cat-eye’ monturen, die zeer vrouwelijk zijn, worden versterkt met een
origineel driehoekig detail met 3D elementen, geïnspireerd door het iconische
logo van het merk. Zware, contrasterende randen met dunne slapen en een
subtiele metalen brug vervolledigen deze stijl.
GU7500 – 135 €
De gracieuze, elegante look van deze ‘wraparound’ zonnebril wordt bepaald
door blinkende slapen met een glitter textuur en een bovenste bar met het
“G” logo dat op slimme wijze op de slapen is aangebracht. Spiegel- of
graderende lenzen bepalen de stijl van dit fashion statement.
GU7501 – 100 €
De klassieke pilootmontuur van deze zonnebril wordt herzien in een
ultralichte versie. De metalen top bar vormt de iconische dubbele brug die de
spiegellenzen versterkt. Het ”G” logo zit op de dunne metalen slapen met
acetaat slaapuiteinden om een maximum aan comfort en
gebruiksvriendelijkheid te garanderen. Beschikbaar in zilver, brons en goud
met gepolarizeerde lenzen.
GU7503 – 90 €
Eén en al verleiding bij deze afgeronde, vrouwelijke vorm gekenmerkt door
een dunne rand en een driehoekig silhouet langs de slapen.

GU7507 – 100 €
Een brede, rechthoekige voorkant roept een sfeer op van nonchalante
elegantie. Metalen accenten op de zijkanten bepalen de look van de
montuur. De dunne slapen zijn verfraaid met het contrasterende “G” logo.
GU7511 – 101 €
Luipaard prints verlenen een exotische toets aan deze montuur in acetaat,
beschikbaar in verschillende kleuren. De dunne slapen hebben een verhoogd
“G” logo.
GU7513 - 101
De hypervrouwelijke, aantrekkelijke ‘cat-eye’ vorm van deze montuur wordt
uitgevoerd in licht metaal met een driehoekig detail op de voorkant.
GU7514 – 101 €
De intrigerende vrouwelijke, opzettelijk ronde silhouet van deze montuur is
één en al glamour. Metalen details op de brug en slapen zijn voorzien van
het “GUESS” logo en verbonden met de voorkant door het iconische
driehoekige motief.
GU6900 – 115 €
De sportieve, trendy accenten van deze rechthoekige stijl voor mannen in
licht metaal heeft een minimalistisch design dat voorkomt in een rijk
kleurenpalet.
GU6905 – 100 €
Een retro mood wordt bepaald door een acetaat silhouet dat zorgt voor een
casual, gemakkelijk te dragen stijl. De voorkant heeft een traditionele brug
in de vorm van een sleutelgat. De bril is comfortabel en verfijnd. Matte en
glossy effecten worden gecombineerd en contrasteren in deze
onweerstaanbare “must-have” voor mannen.
GU6906 – 100 €
De hedendaagse en gemakkelijk te dragen rechthoekige vorm van deze
mannenmontuur heeft een poppy kleurenpalet in combinatie met metalen
details. Ook beschikbaar met polariserende lenzen.

GU6907 – 90 €
Een moderne montuur met een vintage ziel kenmerkt de GU6907, een
mannenmontuur met een klassieke sleutelgatbrug en een ongewone
combinatie van materialen op de voorkant en de slapen met het “GUESS”
logo. De dubbele metalen brug vervolledigt de look. Matte kleuren wisselen
af met glossy tinten.
GU6910 – 100 €
Pilootmonturen voor mannen zijn een moderne interpretatie van een echte
klassieker. De gestroomlijnde metalen montuur van dit sportieve ontwerp is
beschikbaar in verschillende afwerkingen, waaronder lood, zilver en brons,
maar ook roze goud en massief goud. De slapen bevestigen de identiteit van
het merk met het subtiele “G” logo, terwijl de graderende en spiegellenzen
zorgen voor een coole look en sterke persoonlijkheid.
OPTISCHE COLLECTIE
GU2615 – 148 €
Een verleidelijke luipaard print geeft substantie aan deze dunne optische
montuur. De slapen worden gecombineerd in een poppy kleuren dierenprint
en een contrasterend acetaat, vervolledigd met het “G” logo.
GU2617 – 171 €
De bovenste bar van deze metalen montuur valt op door haar metalen laag,
met een speciale glittertechniek die uitloopt op de slapen. Een dunne,
metalen rand onderlijnt het onderste deel van de montuur, die een zachte,
ronde vorm omvat met een jeugdige, vrouwelijke aantrekkingskracht.
GU2619 160 €
De klassieke stijl van deze correctiemontuur heeft een delicate rechthoekige
voorkant op haar acetaat montuur, verfraaid met een speciaal bewerkt
metaal, dat kleur krijgt door de glitters op de slapen en de bovenste bar.
GU2623 – 155 €
De supervrouwelijke ‘cat eye’ vorm van deze montuur wordt versterkt door
slapen in dierenprint, met het “G” logo dichtbij de uiteinden van de slapen.

GU2624 – 144 €
Het iconische kettingmotief van het merk bepaalt de bovenste kant van de
acetaat montuur van deze glamoureuze correctiemontuur.
GU1923 – 125 €
Deze klassieke rechthoekige mannen correctiemontuur heeft een voorkant en
slapen in bijhorende kleuren. Het is een functioneel, gemakkelijk te dragen
accessoire voor de hedendaagse Guess man.
GU1924 – 135 €
Een retro stijl, verfraaid met metalen accenten op de rechthoekige voorkant
en acetaat slapen. Metalen inserts, zowel mat als glanzend, zorgen voor een
originele toets.
GU1932 – 160 €
Deze correctiemonturen voor mannen vallen op door hun gelaagde acetaat
die beschikbaar is in een waaier aan sportieve kleuren. De afgeronde
voorkant wordt bepaald door een brug in de vorm van een sleutelgat en
aangevuld met spits toelopende slapen met metalen details.

GUESS EYEWEAR – KID’S OPTICAL COLLECTION
De nieuwe eywear collectie voor kinderen staat helemaal in het teken van
functionele, gemakkelijk te dragen monturen. Heldere, felle kleuren in
combinatie met trendy, moderne frisse stijlen zijn beschikbaar in een aanbod
van rechthoekige, grappige, ‘cat eye’ geïnspireerde vormen.
Een jonge, dynamische collectie, ontworpen voor de kleintjes.
De rechthoekige vorm van de acetaat monturen GU9171 en GU9172 en de
lichte ‘cat eye’ vorm van de GU9169 zijn beschikbaar in een breed
kleurenpalet. De GU9174 heeft een rechthoekige, clear-cut top op de
voorkant die spits toeloopt naar de onderste rand.
Het lichte ontwerp van de GU9170 en GU9173 wordt gekenmerkt door een
combinatie van metaal en acetaat, versterkt met kleurrijke matte
afwerkingen.

#GUESSEyeCandy
De nieuwe #GUESSEyeCandy collectie is speciaal ontworpen voor
dynamische jongeren, met een ideale combinatie van mode en
functionaliteit. Deze nieuwe collectie, die oorspronkelijk werd gelanceerd als
een capsulecollectie van vernieuwende brillen, voegt tegenwoordig vier
trendy zonnebril stijlen toe die het concept van het merk reflecteren. Deze
lichte monturen stralen een onconventionele stijl uit met gedurfde pop
kleuraccenten.
#GUESSEyeCandy zonnebrillen zijn beschikbaar in matte en intense kleuren,
net zoals in metaal tinten die bestaan in een rijk kleurengamma (GU3023).
Bij de nieuwe stijlen: ronde unisex silhouetten (GU3020, GU3021, GU3023)
en een exclusieve vrouwelijke stijl (GU3022). Met uitzondering van de
metalen GU3023, worden de zonnebrillen geproduceerd met een speciaal
materiaal dat TR90 heet, een soort nylon en koolstofvezel met uitzonderlijke
flexibiliteit die superieur comfort en duurzaamheid garandeert.
Beschikbaar in een levendig kleurenpalet, hebben de monturen sportieve,
rechthoekige en mannelijke vormen (GU3016), een meer vrouwelijk
vlindereffect of vierkante vormen (GU3013, GU3018, GU3004), alsook een
variëteit aan unisex monturen (GU3005, GU3012, GU3019). De nieuwe
stijlen zijn gemaakt met ultralichte materialen in combinatie met materiaal
en TR90, wat een frisse look geeft aan elke stijl.
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