GUESS Eyewear collectie Lente/ Zomer 2020

De nieuwe eyewear Lente /Zomer 2020 collectie van GUESS belichaamt het sprankelende en charmante
universum van het bekende lifestyle merk aan de hand van verleidelijke en trendy zonnebrillen en optische
monturen.
De brillen met een jonge en sexy look voor onafhankelijke en zelfzekere vrouwen vallen op door hun ontwerp en
buitengewone afwerking. Ze worden afgewisseld met mannelijke vormen die opnieuw worden geïnterpreteerd
voor de hedendaagse man.
Oversized monturen in metaal of in ‘cat eye’ en meer gedurfde rechthoekige brillen gaan samen met piloot of
navigator modellen met een vintage toets die zijn uitgevoerd in een moderne stijl. De oversized trendy maskers,
met een sportieve en couture inspiratie en street- style verwijzingen, domineren de collectie met levendige
kleuren die de kleren van modieuze vrouwen verrijken.
De poppy kleurtinten worden gecombineerd met acetaat met iconische dierenprint of glitter details die het aanbod
aan modieuze brillen vervolledigt.
De armen worden verrijkt met iconische details, zoals het driehoekige logo of de iconische geëmailleerde « G »
knop uit de denim wereld en vertonen het buitengewone concept van #LOVEGUESS, geïnspireerd door de huidige
all-over trend van het logo, met het woord GUESS in gekleurd metaal in groot formaat, of het motief met het
iconische « G » dat wordt herhaald om de identiteit van het merk te versterken.

ZONNEBRILLEN

GU7640 (115€)

Deze vrouwen zonnebril heeft een afgeronde montuur in metaal afgewerkt met een discrete dubbele brug. Het
model wordt verrijkt met een nieuwe kleuren interpretatie van de iconische ketting, versierd met een
cirkelelement dat is geëmailleerd met het « G » logo dat de identiteit van het merk bevestigt en ook de armen
in metaal versiert met toetsen van een poppy kleur.

GU7643 (135€)
Een glamour attitude en een levendig kleurenpalet kenmerken deze grote, randloze montuur met een metalen
brug en dégradés glazen die de profielen benadrukken met randen met glittertjes voor een sprankelende look.
De armen in metaal worden vervolledigd door het GUESS logo dat discreet gegraveerd is.

GU7645 (100€)

De iconische zonnebril voor vrouwen valt op door haar afgeronde klassieke vorm in acetaat met een brug in
metaal die wordt geherinterpreteerd in een hedendaagse stijl. Het oversized GUESS logo dat uitsteekt boven de
armen is een ware fashion statement.

GU7648 (135€)
Vrouwenzonnebril in een gemakkelijk te dragen rechthoekige vorm, gekenmerkt door acetaat met een iconisch
dierenmotief in perfecte harmonie van poppy kleuren met een gedurfd driehoekig detail. Met het « G » logo op
de zijkanten van de voorkant waar de armen samenkomen, een duidelijke verwijzing naar de identiteit van
GUESS.

GU7649 (135€)
Deze vrouwenzonnebril met glamoureuze cat eye vorm combineert unieke kleuren met het iconische acetaat
dierenprint. Ze gaat perfect samen met de kleurrijke pop van het driehoekige « G » logo dat de slapen combineert
met de voorkant voor een moderne en hedendaagse look.

GU7650 (135€)

Masker met een grote esthetische impact met duidelijke geometrische profielen voor een trendy en gedurfde
look. De spiegelglazen die geen randen hebben aan de zijkanten van de voorkant, voegen zich in de acetaat
structuur in bij de armen met een detail in metaal dat verrijkt is met een cirkelvorm en het iconische « G » logo.

GU7654 (90€)
Vrouwen zonnebril in acetaat met een rechthoekig silhouet en lichte ‘cat eye’ vorm met
een fijn, driehoekig detail op de voorkant, een kenmerkend element van het merk. De levendige, transparante
kleuren, die een dégradé vormen naar de armen, worden afgewisseld met klassiekere tinten zoals zwart en
havana.

GU7658 (90€)

Een vrouwelijke toets voor deze vrouwen zonnebril met ‘cat eye’ vorm, met een voorkant in acetaat die zich
onderscheidt door het driehoekige detail in metaal aan de kruising met de armen. De delicate kleur wordt
verlevendigd door het onverwachte metalen effect in het binnenste deel van de montuur. De armen in metaal
worden afgewerkt door het GUESS logo dat discreet gegraveerd is.

GU7661 (100€)

Een sportieve en couture inspiratie voor het masker dat half omzoomd is met een dik profiel en een elastische
strook in neopreen die bestaat in felle en levendige kleuren voor een modieuze en hedendaagse look. Het
oversized GUESS logo is gegraveerd, met contrasterende kleuren, op de volumineuze armen in acetaat.

GU7662 (100€)
Een oversized vorm voor dit sportieve masker met randloze profielen en een elastische strook in neopreen verrijkt
met felle en levendige kleuren. De volumineuze armen in acetaat worden afgewerkt met het maxi GUESS logo,
gegraveerd in een contrasterende kleur.

GU7663 (115€)
Een sportieve en chique look voor dit trendy masker in pilootvorm in een verfijnd grijs kristal effect met glazen
in verzilverd spiegeleffect. Het duidelijke profiel van de bovenkant is versierd met een soort zonneklep met het
GUESS logo dat ook de armen verfraait om de identiteit van het merk te benadrukken. Exclusief Holiday 2019
motief.

GU7670-D (prijs niet meegedeeld)
Deze vrouwen zonnebril met vintage toets valt op door haar brede, ovalen silhouet in acetaat. Het fijne gekleurde
driehoekige detail, een duidelijke verwijzing naar het logo van GUESS, verrijkt de uiteinden van de voorkant voor
een chic en fascinerend resultaat.

GU7676 (100€)

Een sportieve inspiratie voor dit masker in metaal in pilootvorm, in felle en levendige kleuren, met een
buitengewone zonneklep versierd met het GUESS logo en een elastische band in neopreen. De armen in dun
metaal worden vervolledigd door het iconische « G » logo en uiteinden in inject materiaal in contrasterende
kleuren.

GU7677 (100€)
Het gedurfde sportieve masker met profielen in metaal en een elastische band in neopreen wordt gekenmerkt
door de buitengewone zonneklep met het GUESS logo en het frisse en sprankelende kleurenpalet voor een trendy
look. Het iconische « G » logo staat op het einde van de armen in dun metaal, versierd aan de uiteinden in inject
materiaal in contrasterende kleuren.

GU6961 (115€)
Trendy zonnebril voor mannen met geometrische vorm in acetaat. De voorkant wordt gekenmerkt door een
buitengewone decoratie in metaal die het iconische « G » logo omsluit en herhaald wordt om de identiteit van
het merk te bevestigen. De armen in acetaat met het iconische « G » logo vervolledigen het model.

GU6964 (125€)

Wraparound pilootmontuur met een voorkant in acetaat en spiegelglazen in gedurfde kleuren. De metalen armen
zijn over de hele lengte versierd met kleurrijke lakverf en het iconische « G » logo.

GU6968 (100€àbasic en 125€àspecial)
Klassieke navigator vorm die opnieuw wordt geïnterpreteerd in een sportieve stijl voor een zonnebril voor mannen
met fijne profielen in metaal en een dubbele brug met details in contrasterende kleuren. De armen in metaal met
het « G » logo vervolledigen de montuur.

GU6969 (100€àbasic en 125€àspecial)
Sportieve inspiratie voor een fijne mannenmontuur in metaal, afgewerkt met een dubbele brug met
contrasterende kleur details. De montuur wordt afgewerkt met het iconische geperforeerde « G » logo op de
armen in metaal.

OPTISCHE COLLECTIE

GU2746 (150€)
Ovaal silhouet voor deze optische montuur voor vrouwen die opvalt door het acetaat met iconisch dierenmotief
in verschillende kleurvarianten, voor een trendy look. De montuur wordt aangevuld met het gekleurde, gedurfde
driehoekige detail met het « G » logo op de zijkanten van de voorkant op de kruising met de armen, een duidelijke
verwijzing naar het GUESS universum.

GU2747 (150€)
Deze ‘cat eye’ vrouwenmontuur heeft een glamour attitude en valt op door het acetaat met iconisch
dierenmotief dat bestaat in verschillende kleurvarianten die worden afgewisseld. De armen worden met de
voorkant verbonden door een verleidelijk, gekleurd driehoekig detail met het « G » logo dat verwijst naar het
Amerikaanse lifestyle merk.

GU2757 (115€)

Deze fijne optische montuur voor vrouwen wordt gekenmerkt door een vierkante voorkant met profielen in
blinkend metaal. Op de armen staat het « G » logo als detail in cirkelvorm, de uiteinden in acetaat zijn
uitgevoerd in contrasterende kleuren.

GU2760 (150€)
Trendy herinterpretatie van de pilootmontuur voor deze correctiemontuur voor vrouwen. De profielen in metaal
met levendige kleuraccenten zorgen voor een spel van ruimte met de glazen en verlenen de structuur
beweging. De dunne armen worden vervolledigd door uiteinden in acetaat met contrasterende kleuren en het
gegraveerde GUESS logo.

GU1980 (125€)
Deze correctiemontuur voor mannen heeft een gemakkelijk te dragen vierkante vorm in acetaat met een
sportief karakter dat wordt afgewerkt door een sleutelbrug. De armen met het fijne GUESS logo worden
verbonden met de voorkant door een bar in metaal met een detail in kleuren die contrasteren met de montuur.

GU1988 (135€)
De navigator vorm van deze metalen correctiemontuur voor mannen wordt gekenmerkt door het gekleurde
detail op de dubbele brug voor een dynamische en trendy montuur.
De metalen armen in levendige kleuren worden vervolledigd door het iconische « G » logo.

#GUESSEyeCandy
De #GUESSEyeCandy collectie voor de Lente/ Zomer 2020 stelt zonnebrillen en correctiemonturen voor die zich
inspireren op vintage monturen die worden geherinterpreteerd in een jonge en moderne stijl die opvalt door haar
levendige en frisse kleuren, ideaal voor een trendy look. Alle modellen worden gerealiseerd met TR90 materiaal,
een compositie van nylon en koolstofvezel die biologisch afbreekbaar is en bekend is voor haar lichtheid,
flexibiliteit en duurzaamheid die meer comfort en weerstand garandeert.

ZONNEBRILLEN

GU3053 (80€)
Vrouwen zonnebril met ‘cat eye’ vorm in inject TR90 materiaal die opvalt door het bovenste deel van de
voorkant met een inkeping en transparante kleuren die overeenkomen met de glazen. De armen worden
afgewerkt met een plaatje in metaal met het gegraveerde GUESS logo.

GU3054 (80€)
De vrouwen zonnebril in licht en flexibel inject TR90 materiaal wordt gekenmerkt door een ovalen silhouet met
dunne proporties en door een buitengewoon, bovenste profiel. Het levendige kleurenpalet met kristal effect dat
overeenkomt met de glazen en het plaatje in metaal met het logo op de armen vervolledigt de trendy reeks.

OPTISCHE COLLECTIE

GU3051 (110€)
De optische vrouwen montuur met dikke profielen verbaast door haar ‘cat eye’ vorm die wordt benadrukt in
inject TR90 materiaal. De frisse nuances in kristal effect zorgen voor een leuk resultaat. De armen lopen uit in
een plaatje in metaal met het gegraveerde GUESS logo.

GU3052 (110€)
Deze optische montuur voor vrouwen heeft een grote, geometrische vorm in licht en flexibel inject TR90
materiaal en komt voor in levendige, transparante kleuren voor een trendy resultaat. Het bovenste deel wordt
verrijkt door een geëmailleerd
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