De GUESS EYEWEAR Spring/Summer 2019 Collectie

De zonnebrillen en optische monturen van de nieuwe GUESS lente/ zomer 2019 collectie zijn de ultieme
uitdrukking van een van de meest bekende lifestyle merken ter wereld. Elk model, zowel voor mannen
als vrouwen, is gemakkelijk te dragen en voldoet aan alle wensen.
De stoere monturen hebben een jonge, sexy look met een gloednieuw ontwerp dat vrouwelijkheid
combineert met een sensuele toets. Iconische details, zoals een driehoekig logo, versieren de slapen en
versterken de identiteit van het merk. Heldere, levendige kleuren in combinatie met dierenprint of glitter
details vervolledigen de eyewear collectie. Naast meer klassieke stijlen voor mannen zijn er ook moderne,
meer trendy monturen.
Er zijn oversized rechthoekige of minimale ‘cat eye’ en rechthoekige vormen naast pilootmonturen met
vintage inspiratie of afgeronde modellen. Het “rock & rose” patroon, een design ontwerp op de GUESS
tassen, komt ook voor in de nieuwe collectie zonnebrillen die de slapen verfraaien en zorgen voor een
extra laag verfijning.
ZONNEBRIL COLLECTIE
GU7589 (90 €)
Deze rechthoekige acetaat montuur heeft een glamoureuze stijl. De grote slapen dragen het metalen
driehoekige logo.
GU7598 (100 €)
Deze vrouwen zonnebril heeft een metalen constructie en een opvallende ‘cat eye’ vorm. Ze valt op door
de contrasterende bovenkant. De dunne slapen hebben een discreet “G” logo gegraveerd dat de identiteit
van het merk extra benadrukt.
GU7605 (115 €)
Deze brede, vrouwelijke vierkante montuur heeft de perfecte combinatie van acetaat en metaal. De
vernieuwende, unieke slapen worden benadrukt door het driehoekige GUESS logo.
GU7606 (125 €)
Een explosie van kleuraccenten in deze ronde, vrouwelijke metalen zonnebril waarin de met enamel
gevulde zijkant verschijnt in heldere en levendige kleurcombinaties. Een elegante ketting, verfraaid met
de iconische driehoekige details, vult de bril aan als een chic accessoire dat comfort en functionaliteit
garandeert.
GU7607 (125 €)
Deze herinterpretatie van de klassieke metalen pilootmontuur met een dubbele brug is speciaal voor
vrouwen ontworpen die houden van glamour en hun look tot in de kleinste details verzorgen. Hetzelfde
kleurenmotief komt voor in de met enamel gevulde zijkanten, lenzen en ketting met driehoekig motief.
De slapen zijn afgewerkt met het woord GUESS dat discreet gegraveerd is.

GU7611 (125 €)
De grote ‘cat eye’ vorm van deze vrouwen zonnebril heeft dikke uiteinden en valt op door haar iconische
“rock & rose” versiering op de slapen: metalen rozen en studs aangevuld met de met de hand geschreven
naam van het merk.
GU6937 (115 €)
Een combinatie van heldere en dikke lijnen voor deze pilootmontuur voor mannen. Ze valt op door het
matte en blinkende kleurpalet. De slapen hebben driehoekige details en het woord GUESS, die de
identiteit van het merk benadrukken.
GU6939 (100 €)
Deze mannelijke rechthoekige montuur heeft glanzende, geometrische lijnen en valt op door haar
dubbele bar. De slapen hebben driehoekige details met het GUESS logo en acetaat uiteinden.
GU6943 (100 €)
Deze opvallende, mannelijke masker stijl met afgeronde voorkant valt op door het gebruik van kleuren
op de voorkant in combinatie met doorschijnende elementen. De slapen hebben een contrasterend
metalen G logo.
OPTISCHE COLLECTIE
GU2700 (115 €)
Deze minimalistische vrouwelijke metalen montuur met haar opvallend afgeronde vorm valt op door de
gekleurde details aan de zijkant in dezelfde vorm als de acetaat slaapuiteinden. Ze zorgt voor een
stijlvolle en hedendaagse look.
GU2702 (135 €)
Deze grote, rechthoekige vrouwenzonnebril heeft een vintage flair. Ze valt op door de acetaat voorkant
met de hoek van de metalen slapen die een driehoekig logo tonen.
GU2706 (125 €)
De brede, lichte ‘cat eye’ vierkante vorm van dit ontwerp combineert glitter metalen uiteinden met een
acetaat montuur aan de voorkant en slaapuiteinden. De dunne metalen slapen dragen het GUESS logo.
GU2707 (125 €)
De brede, dunne afgeronde montuur van deze vrouwen acetaat en metalen bril wordt versterkt door een
glitter versiering die loopt langs de metalen uiteinden.
GU2714 (105 €)
Deze lichte vrouwen metalen montuur heeft dunne lijnen en valt op door haar dunne slapen die zijn
ontworpen om de iconische driehoek te vormen. Bestaat in een helder, levendig kleurenpalet.
GU1962 (105 €)
Deze mannen montuur heeft een klassieke vorm met heldere, dikke uiteinden en wordt gekenmerkt door
een sleutelbrug voor meer comfort. Het G logo komt discreet voor op de slapen.
GU1964 (125 €)
Deze afgeronde, mannelijke montuur heeft een combinatie van acetaat en metaal. Ze is versierd met
metalen details zoals de dubbele bar en het detail van de iconische driehoek op de zijkanten van de
voorkant.
GU1966 (115 €)
Gladde, dunne lijnen voor deze mannenmontuur. Ook beschikbaar in een matte metalen versie. Een
dubbele bar bepaalt de montuur aan de voorkant in heldere kleurtinten, terwijl de slapen een driehoek
tonen en het woord GUESS.

#GUESSEyeCandy

#GUESSEyeCandy voor de lente/ zomer 2019 omvat een frisse selectie zonnebrillen en optische
monturen met levendige kleuren en hedendaags design. Monturen in superlicht metaal worden
getransformeerd in trendy accessoires die je look vervolledigen.
GU3040 (80 €)
Deze zonnebril heeft een rechthoekige vorm, bepaald door een dubbele brug op de voorkant en
spiegelende, graderende lenzen in paars, blauw of bruin. De slapen zijn gemaakt van een speciaal
materiaal dat TR90 heet. Het is een compositie van biologisch nylon en carbonfiber dat zeer flexibel is.
Het zorgt voor niet te evenaren comfort en duurzaamheid. Beschikbaar in regenboogkleurige en matte
tinten voor een fun look.
GU3038 (100 €)
Een verfijnde look voor deze rechthoekige bril met een dubbele brug die wordt gekenmerkt door slapen
van TR90, een super licht, flexibel en duurzaam materiaal in een veelkleurig palet. De metalen plaat
draagt het GUESS logo en benadrukt de identiteit van het merk.
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