GUESS EYEWEAR
Collectie Herfst /Winter 2019-2020

De nieuwe eyewear Herfst/Winter 2019-2020 collectie van GUESS omvat zonnebrillen en jonge en
trendy correctiemonturen voor een sexy vrouw die zeker van zichzelf is. Gemakkelijk te dragen
monturen gaan samen met meer originele monturen waarop de iconische elementen van het merk
zeer herkenbaar zijn.
Verleidelijke vrouwelijke vormen gaan samen met mannelijke monturen met een klassiek en tijdloos
ontwerp dat wordt herzien in een moderne stijl. De levendige jelly-pop kleuren, waar matte en
levendige oppervlaktes worden afgewisseld in een buitengewoon spel van nuance en transparantie,
de dierenmotieven en het originele « Miami South Beach » concept, geïnspireerd op de barokke
motieven van de jaren 1980, kenmerken deze collectie.
De oversized vierkante of ronde monturen bieden het tegengewicht voor de pilootmonturen.
ZONNEBRILLEN
GU7612
Glamour domineert deze grote, vierkante montuur die wordt gekenmerkt door blinkende en meer
matte afwerkingen. De doorschijnende armen tonen de structuur in metaal en zijn versierd met het
iconische driehoekige logo. Het aanbod wordt vervolledigd met vrolijke versies in roze of « Jelly Pop
» voor de monturen, met ton sur ton glazen.
GU7613
Een vrouwelijke toets voor de zonnebril met afgeronde vormen die opvalt door de combinatie van
matte en blinkende afwerkingen in een spel van contrasterende volumes. De doorschijnende armen
laten de ziel van het metaal zien. De jonge en levendige « Jelly Pop » tinten wisselen af met meer
klassieke tinten zoals zwart of havana.
GU7622
Een vrouwelijke ‘cat eye’ die de wereld van « Miami South Beach » oproept met motieven in metaal
op de voorkant en het bovenste deel dat contrasteert in inject. De fijne armen zijn versierd met het
iconische « G » logo dat herhaald wordt over de hele lengte.
GU7624
Deze zonnebril voor vrouwen heeft een verleidelijke ‘cat eye’ vorm en wordt gekenmerkt door
volumineuze armen, verrijkt met elegante motieven met vergulde strepen en het iconische « G »
logo voor een sjiek en fascinerend resultaat.

GU7630
‘Cat eye’ masker in metaal met een grote impact door haar gelakte profielen in verschillende kleuren.
Het driehoekige detail, een duidelijke verwijzing naar de wereld van GUESS, staat aan elke kant van
de voorkant, op het niveau van de scharnieren van de armen in metaal dat wordt aangevuld met
uiteinden in contrasterende kleuren met de naam GUESS die discreet gegraveerd is.
GU7631
Het brede en vierkante silhouet van de vrouwen zonnebril met uitgesproken volumes valt op door
haar duidelijke lijnen en armen die versierd zijn met een driehoek in metaal, die de typische
Amerikaanse lifestyle van het merk benadrukt.
GU7632
Met haar ovale vorm en dikke profielen wordt deze vrouwen zonnebril gekenmerkt door de iconische
driehoek in de armen om de identiteit van het merk te benadrukken.
GU7636
Vrouwelijke geometrische zonnebril in metaal die opvalt door de dubbele brug en het « G » logo dat
gedrukt is op de profielen van de voorkant. Op de armen staat GUESS wat wordt vervolledigd door
uiteinden in inject.
GU6946
Een klassieke pilootmontuur die opnieuw wordt geïnterpreteerd in een hedendaagse stijl voor een
zonnebril voor mannen met een fijn profiel in metaal en een dubbele brug. De sportieve en moderne
look wordt gegarandeerd door een spel van kleurcontrasten op de randen van de voorkant die ook
worden herhaald op het « G » logo en de uiteinden.
GU6948
Een fijne, metalen pilootmontuur voor mannen die wordt aangevuld met een discrete dubbele brug.
De hedendaagse look wordt gekenmerkt door een spel van kleurcontrasten op de randen van de
voorkant, die ook worden herhaald op het « G » logo en de uiteinden.
GU6950
Combinatie van metaal en inject materiaal voor deze mannen zonnebril in navigator vorm met
dubbele brug en profielen van de cirkels op de voorkant in dezelfde kleur als de uiteinden. Het
driehoekige iconische logo versiert de scharnier van de armen, aangevuld met de naam GUESS.
CORRECTIEMONTUREN
GU2715
Correctiemontuur voor vrouwen in metaal in vlindervorm met een opvallend fijne voorkant. Het
bovenste deel, met het dierenmotief, verrijkt de hele structuur door de montuur een trendy en
hedendaagse look te geven.
GU2716
Metalen correctiemontuur voor vrouwen in vlindervorm die lichtjes rechthoekig is met een opvallend
fijne voorkant. Het bovenste deel, met het dierenmotief, verrijkt de hele structuur door de montuur
een trendy en hedendaagse look te geven.

GU2720
Een vlindervorm die speelt met volume. Voor een correctiemontuur voor vrouwen die een voorkant
in acetaat combineert met armen in metaal die versierd zijn met het bekende « G » logo. De
driehoekige nagels die zijn ingelegd aan de zijkant van de voorkant geven de structuur beweging.
GU2727
Het fijne silhouet van de correctiemontuur voor vrouwen in metaal wordt gekenmerkt door een ‘cat
eye’ met geëmailleerde profielen. Het driehoekige logo versiert de uiteinden van de voorkant die
samenkomt met de armen in metaal met het GUESS logo dat wordt aangevuld door de uiteinden in
metaal.
GU1971
De rechthoekige, acetaat easy-to-wear correctiemontuur voor mannen wordt gekenmerkt door fijne
armen met toetsen van poppy kleuren in combinatie met de transparantie van de structuur die er de
metalen ziel van toont. Het iconische « G » wordt afgebeeld op de armen.
GU1975
Een originele vierkante vorm en grote volumes voor deze optische montuur voor mannen in acetaat,
die gekenmerkt wordt door een bar in metaal op de voorkant. Het « G » logo is discreet aangebracht
op de armen en wordt aangevuld door rubberen uiteinden om het grootste comfort te garanderen.

#GUESSEyeCandy
De #GUESSEyeCandy collectie voor de Herfst/ Winter 2019-2020 omvat zonnebrillen en
correctiemonturen in zeer hedendaagse vormen met jonge, vrolijke kleuren. De monturen zijn het
ideale accessoire voor jonge en trendy looks. Bij de afwerkingen in metaal is er ook het materiaal
TR90, een compositie van nylon en koolstofvezel dat biologisch afbreekbaar is en licht, flexibel en
duurzaam. Ronde vormen, pilootmontuur of ‘cat eye’ voor deze collectie.
ZONNEBRILLEN
GU3046
Een ronde vorm voor deze zonnebril in metaal die gekenmerkt wordt door een voorkant in twee
verschillende kleuren. De armen hernemen de kleuren van de voorkant en worden afgewerkt met
een logo dat met een laser gegraveerd is en uiteinden in inject. De levendige kleuren dragen bij tot
de originaliteit van deze montuur.
GU3047
Een glamour look voor deze zonnebril in afgeronde vorm die wordt vervolledigd door een bar in
metaal op de voorkant waar de poppy kleuren zorgen voor een contrast met het bovenste deel in
goud of zilver. De platte en fijne armen hebben het GUESS logo gegraveerd en worden vervolledigd
met uiteinden in transparant inject.
GU3048
Originele herinterpretatie van de pilootmontuur waarvan het karakter wordt bepaald door een rechte
lijn op de voorkant. Een poppy kleurcombinatie voor een buitengewoon resultaat.
GU3049
Een coole zonnebril in TR90 inject met heel wat kwaliteiten, gekenmerkt door een ‘cat eye’ silhouet
en fijne armen met daarop een metalen plaatje met het logo.

GU3050
Deze afgeronde zonnebril is zeer licht omdat ze gemaakt is van TR90, een materiaal met heel wat
kwaliteiten zoals flexibiliteit en hardheid. De poppy nuances en het plaatje met het logo op de armen
maken er een trendy model van.
OPTISCHE COLLECTIE
GU3042
Een geometrische vorm die lichtjes afgerond is in metaal met fijne profielen, gekenmerkt door
levendige en contrasterende kleuren voor een buitengewoon resultaat. De gekleurde armen worden
vervolledigd met het gegraveerde GUESS logo.
GU3043
Half ovale, vrouwelijke vorm met fijne contouren. De levendige tinten passen bij vrouwen op zoek
naar een leuk accessoire om hun look vrolijker te maken. De gekleurde armen worden vervolledigd
door het gegraveerde GUESS logo.
GU3044
Een super lichte ‘cat eye’ vrouwenmontuur met het GUESS logo gegraveerd op een plaatje op de
armen.
GU3045
Levendige kleuren met een jonge geest voor deze afgeronde correctiemonturen met een sleutelbrug.
Dit model in TR90 is licht en flexibel en garandeert meer comfort en weerstand.

GUESS EYEWEAR – COLLECTION KID
De nieuwe collectie GUESS brillen voor kinderen herinterpreteert exclusieve zonnebrillen die
gemakkelijk te dragen zijn. Kinderen tussen zes en tien kunnen kiezen uit vier zeer kleurige
zonnebrillen en vijf super coole correctiemonturen. De kwaliteit, functionaliteit en esthetiek worden
gegarandeerd voor elke montuur. De frisse modellen hebben glamour vormen die zijn ontworpen om
zich aan te passen aan de jongste gezichten zonder de stijl uit het oog te verliezen die vaak die van
de brillen van hun ouders herneemt.
ZONNEBRILLEN
GU9186
Een combinatie van metaal en inject materiaal voor deze ‘cat eye’ zonnebril die meisjes een look
geeft van kleine diva’s. De armen in metaal zijn vastgemaakt aan de voorkant en vormen een
driehoek. Een duidelijke verwijzing naar het GUESS logo.
GU9187
Een pilootmontuur voor deze unisex zonnebril in metaal met een sportief karakter, voorgesteld in
verschillende kleuren voor een cool accessoire met een sterke persoonlijkheid. Het logo op de armen
benadrukt de identiteit van het merk.
GU9188
Met haar licht afgeronde ‘cat eye’ vorm valt deze zonnebril voor meisjes op door haar leuke kleuren
met een glitter effect voor een uniek resultaat.
GU9189
De zonnebrillen voor jongens hebben een hedendaagse, vierkante vorm die gemakkelijk te dragen
is. De modellen komen voor in tweekleur versies met pop accenten.
OPTISCHE COLLECTIE:
GU9181
Een vierkante correctiemontuur voor meisjes in acetaat in verschillende kleuren en versierd met
glitters.
GU9182
Een ronde correctiemontuur voor meisjes in acetaat die wordt gekenmerkt door nuances met een
glitter effect.
GU9183
Deze correctiemontuur voor jongens heeft een combinatie van kleuren met afgeronde vormen,
geïntegreerde scharnieren en het « G » logo.
GU9184
De rechthoekige montuur voor jongens komt voor in een combinatie van poppy kleuren.
GU9185
Deze optische montuur voor meisjes combineert een ‘cat eye’ voorkant in acetaat met armen in
metaal en leuke nuances.

J BALVIN - EYEWEAR CAPSULE COLLECTION
De capsule collectie « GUESS Vibras », ontworpen door de Colombiaanse zanger die symbool is van
reggaeton, J Balvin, lanceert een collectie levendige zonnebrillen die werden ontworpen door de
muzikant die al verschillende trofeeën in de wacht heeft gesleept op de Latin Grammy Awards. Dunne
en rechthoekige maskers en fijne ‘cat eye’ monturen zijn de dominante vormen van deze collectie
vol leven en karakter. De carioca inspiratie kenmerkt de tinten die worden gebruikt voor verschillende
monturen: geel, rood, oranje of wit. De transparante gekleurde glazen, vaak als découpe, zijn ook
een bijzonderheid van deze excentrieke monturen.
GU8204
Een aantrekkelijke zonnebril die bestaat uit découpe gekleurde glazen, in rechthoekige vorm, waarop
dikke armen zijn vastgemaakt in inject via twee verlengingen in metaal. Het evenwicht van de
structuur wordt verzorgd door een lichte bar in metaal die de voorkant bepaalt en is vastgemaakt
aan de glazen met behulp van vijzen. Het logo « J Balvin » is aangebracht op de glazen in
contrasterende kleuren.
GU8206
Deze masker montuur, plat en rechthoekig, valt op door haar uniek glas dat is aangebracht in een
metalen profiel. De voorkant is vastgemaakt aan armen in metaal waarvan de dikte vermindert naar
de uiteinden toe. De armen zijn versierd met het driehoekige logo met het woord « Vibras » boven
het gekleurde tie-dye motief.
GU8207
Een origineel masker met een groot effect in felgeel. De volumineuze geometrische armen zijn
versierd met het excentrieke logo « GUESS x J Balvin ». Het unieke rechthoekige glas heeft een
découpe en wordt gekenmerkt door een zigzag motief, de handtekening van de latino zanger, op
vergulde tinten met een spiegel effect en een geel dégradé.
GU8210
Dunne en intrigerende ‘cat eye’ die bestaat uit een gekleurde voorkant in contrast met de
doorschijnende armen die de binnenkant van de structuur in metaal toont. De armen worden
gekenmerkt door het zigzag motief, een iconisch element van de collectie.
GU8214
Een verrassend ‘cat eye’ silhouet, dun en bold, voor deze zonnebril versierd met kleine details aan
de twee kanten van de voorkant. Op de armen het « GUESS Vibras » logo als contrast.
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