DIESEL EYEWEAR
COLLECTIE HERFST-WINTER 2019/2020

De nieuwe collectie Diesel Eyewear Herfst-Winter 2019/2020 is geïnspireerd op de passie en durf die
de buitengewone sfeer van het merk reflecteert. Het voortdurende onderzoek naar materialen en
technologie – zowel voor de zonnebrillen als correctiemonturen – leidt tot een reeks trendy modellen
met vaak iconische elementen. Zoals het exclusieve motief met kleine puntjes dat de industriële, rock
‘n’ roll sfeer van het merk evoceert aan de hand van het hedendaagse gebruik van kleuren. Superlichte
materialen, geïnspireerd op mechanische structuren, komen samen met schuine inserts in metaal op
de armen. Het palet omvat eveneens doorschijnende acetaat dat speelt met pastel nuances en
samengaat met fluo metaal en de iconische kleuren van het merk.
Architecturale lijnen, iconische ‘cat eye’ vormen, en fijne en uitgerekte silhouetten vormen de nieuwe
collectie brillen.
ZONNEBRILLEN
DL0293
Deze unisex zonnebril valt op door een combinatie van acetaat en metaal. De afgeronde voorkant wordt
gekenmerkt door een dubbele brug en fijne, lichte profielen die ook doorlopen op de iconische armen
die versierd zijn met een Diesel logo. Het motief in gegraveerd metaal op de uiteinden roept de identiteit
van het merk op.
DL0300
Comfort wordt gegarandeerd voor deze mannenzonnebril in acetaat met een bijzondere dubbele brug.
De armen, omgeven door de insert in metaal met kleine puntjes, zijn versierd met het Diesel logo.
DL0302
Deze unisex zonnebril heeft een minimalistische vorm in zeer licht metaal en wordt gekenmerkt door
een dubbele brug op de voorkant. De armen in metaal, met een uitgezuiverd profiel met daarop het
Diesel logo, worden aangevuld met uiteinden in acetaat.
DL0303
Een vrouwelijke ‘cat eye’ montuur met een grote impact die zich laat gelden door haar eerlijk en
sensueel karakter. De structuur in acetaat wordt afgewerkt met armen met het iconische schuine detail,
het Diesel logo en het gegraveerde motief op de uiteinden.

DL0304
Een herinterpretatie van het masker in industriële stijl met een geometrische unisex vorm, met strakke
proporties die beantwoorden aan een hedendaagse smaak. Het schuine detail en het gegraveerde
motief op de uiteinden maken de armen, die zijn versierd met het Diesel logo, af.
DL0305
Deze metalen zonnebril voor mannen heeft geometrische lijnen en combinaties van vormen die
overeenkomen met de stijl van het merk. Een vernieuwend ontwerp en industriële inspiratie voor een
verfijnde look. Het schuine detail en het Diesel logo in metaal verrijken de armen die worden bepaald
door de uiteinden in acetaat.
OPTISCHE COLLECTIE
DL5305
Een verleidelijke en gemakkelijk te dragen pilootmontuur met een licht silhouet in metaal dat wordt
gekenmerkt door een mini-spoiler op het bovenste deel aan de binnenkant, verrijkt door kleine puntjes
in contrasterende kleuren. Het minimalistisch design komt ook terug in de fijne, metalen armen,
afgewerkt met uiteinden in acetaat die versierd zijn met het Diesel logo.
DL5309
Karakter primeert in deze optische mannenmontuur in pilootmodel met een bijzondere dubbele brug en
haar iconisch kenmerk van kleine puntjes die contrasteren in kleur. De armen met een duidelijk profiel
stelen de schuine découpe die past bij de spoiler van de voorkant en het Diesel logo in metaal.
DL5322
Deze optische mannenmontuur heeft een pilootvorm in fijn metaal en komt voor in verschillende
kleurversies met fluo trendy nuances. De lichte metalen armen met het Diesel logo zijn afgewerkt met
uiteinden in acetaat en het iconische detail.
DL5323
Deze metalen, minimalistische montuur in ‘pantos’ vorm valt op door haar spel met volumes op de
zijkanten van de voorkant. Het een knipoog naar de wereld van de iconische details van het merk. De
fijne armen met het Diesel logo in metaal worden afgewerkt met uiteinden in acetaat.

DIESEL EYEWEAR

KIDS COLLECTIE VOOR DE HERFST-WINTER 2019/2020
De nieuwe Diesel Eyewear collectie die ontworpen is voor kids omvat een zonnebril en verschillende
lichte en gemakkelijk te dragen optische monturen. Deze brillen, die dynamisch zijn en veel karakter
hebben, reflecteren perfect modellen voor volwassenen. ‘Pantos’ vormen of rechthoekige monturen die
supercomfortabel zijn worden niet te missen accessoires voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. Poppy en
frisse kleuren vervolledigen het aanbod.
DL0306
Comfort wordt gegarandeerd voor deze «mini me» zonnebril in acetaat die wordt gekenmerkt door een
bijzondere dubbele brug. De armen, omgeven door een insert in metaal met kleine puntjes, zijn versierd
met het Diesel logo.
DL5328
Dit optische ‘pantos’ model in acetaat wordt gekenmerkt door een sleutelbrug en het iconische schuine
detail in metaal op de armen die versierd zijn met het Diesel logo. Levendige kleuren voor deze
gemakkelijk te dragen bril.
DL5329
Deze lichte montuur heeft een rechthoekig silhouet in acetaat en wordt gekenmerkt door varianten met
levendige kleuren. De armen zijn versierd met het kenmerkende Diesel logo en het schuine gegraveerde
detail.
DL5331
Deze optische montuur in inject heeft een rechthoekige vorm en valt op door haar vrolijke kleuren met
matte varianten. De armen worden vervolledigd door het Diesel logo en het iconische schuine detail.
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