GUESS Eyewear lente/zomer 2021 collectie
De nieuwe GUESS lente/ zomer 2021 eyewear collectie omvat jonge en sexy brillen voor onafhankelijke
vrouwen die zelfzeker zijn. De modellen vallen op door hun ontwerp en afwerking, die worden
afgewisseld met gemakkelijk te dragen mannelijke monturen, die opnieuw worden geïnterpreteerd voor
een hedendaagse man. Oversized monturen in metaal of in ‘cat eye’ of met een meer gedurfd
rechthoekig formaat, worden afgewisseld met pilootmonturen met retrotoetsen en een moderne twist.
De armen zijn versierd met de iconische elementen van het merk, zoals de kleine metalen driehoekjes
van het logo, die terugkeren in de hele prêt-à-porter collectie maar ook bij de juwelen ; het
dierenmotief dat zowel aanwezig is op de zonnebrillen als de optische monturen ; het logo dat voorkomt
in een maxi versie, alsook het «peony» logo, dat haar inspiratie haalt uit plantmotieven die steeds worden
voorgesteld door GUESS voor de lente/ zomer.
Een ander interessant concept bestaat eruit om uurwerken te versieren met juwelen door gebruik te
maken van kostbare elementen en versiering in metaal, geïnspireerd op de juwelencollectie van GUESS.
De bril met een maskervorm en afgeschuinde glazen vormen een glamoureus en trendy model dat een
3D effect hercreëert voor een bril die uniek is in haar genre.
De modellen voor mannen vervolledigen de collectie met een klassieke stijl die steeds trendy is. Het G
logo met rechthoekige lijnen evoceert het labyrint van straten waar men gemakkelijk in kan verdwalen.
ZONNEBRIL COLLECTIE
GU7682 – 99 €
Retro zonnebril in inject plastiek. De armen in acetaat die gepersonaliseerd zijn door het gedrukte
iconische dierenmotief en het GUESS logo dat met de hand geschreven is op cursieve wijze maken er
een unieke montuur van.
GU7689 – 125 €
Deze vrouwelijke oversized zonnebril is inject gegoten. Dit model valt op door de armen die versierd zijn
met kleine metalen driehoekjes geïnspireerd op de pijlers van de brug van Manhattan. Bij elk paar brillen
hoort een hangertje dat gemakkelijk afneembaar is dankzij een klein haakje. Te dragen of te verwijderen
in functie van de omstandigheden.
GU7718 – 125 €
Deze zonnebril voor vrouwen wordt gekenmerkt door een oversized vierkante bril met armen in metaal
en een driehoekig profiel. De glazen zijn beschikbaar in heldere kleuren.
GU7719 – 125 €
Dit originele model met een maskervorm is geïnspireerd op de jaren 90 en beschikbaar in vier
verschillende kleuren. De armen in metaal met découpe lijnen worden gekenmerkt door de iconische
knop - « G » email decoratie, versierd met een kleine steen. De nagel met de letter « G » past bij de
glinsterende kleur van de decoratie op de glazen, die de montuur een zeer moderne stijl geeft.
GU7724 – 115 €
Een trendy montuur met een ovalen vorm voor vrouwen. Het iconische motief van de pioen wordt over
heel de lengte van de armen herhaald en het metalen logo in reliëf is ingezet tussen verschillende lagen
acetaat. Deze monturen combineren levendige kleuren met meer doorschijnende nuances voor een
modieuze en trendy stijl.
GU7733 – 100 €
Deze vierkante vrouwen zonnebril wordt gekenmerkt door het iconische logo in de vorm van een
dubbele driehoek die bestaat uit twee metalen draden in contrasterende kleuren. De fumé glazen geven
de bril een kostbaar effect.

GU7741 – 100 €
Deze coole en trendy zonnebril met geometrische lijnvoering wordt gekenmerkt door armen die zijn
verfraaid door het iconische dierenmotief van het merk en het logo in een metalen driehoek. De fumé
glazen verfraaien de bril nog meer.
GU7750 - 125 €
Glamoureuze zonnebril in de vorm van een masker, als knipoog naar de modewereld. De voorkant
wordt gevormd door een structuur in metaal en afgeschuinde glazen die zorgen voor een 3D effect voor
een bril die uniek is in haar genre. De armen zijn ook in metaal en dragen het GUESS logo. De glazen
zijn in nylon, met dégradé kleuren.
GU7753 – 115 €
Een nieuw en vrouwelijk model voor tijdens de vakantie. De voorkant in metaal heeft een dubbele brug
met op het bovenste deel glinstertjes. De armen worden gekenmerkt door twee iconische metalen
draden die een dubbele driehoek vormen met details in glinstertjes en door versierde delen met
dierenmotieven. De gekleurde glazen hebben spiegel of fumé glazen.
GU7754 – 135 €
Deze ‘oversized’ zonnebril voor vrouwen in vlindervorm wordt gekenmerkt door het juweelstuk dat de
voorkant siert. Ze heeft verschillende havana kleurnuances en een metalen logo in reliëf op de armen
met een uniek design.
GU00003 – 90 €
Deze herenmontuur die inject gegoten is in een maskervorm wordt gekenmerkt door een stedelijke stijl
en een zeer fijn ontwerp, met armen in contrasterende kleuren, met het rechthoekige G logo dat de
vorm van een labyrint evoceert.
GU00010 – 100 €
Mannen pilootmontuur met een dubbele brug in metaal en fumé glazen. Het logo staat op de zijkanten
van de armen en de krommingen komen overeen met de kleuren van de glazen. De fumé glazen
zorgen voor een trendy en gedurfde toets.
GU00012 – 100 €
Unisex moderne zonnebril, met een afgeronde vorm en een uniek ontwerp dankzij een logo op de
zijkanten van de armen. De bril heeft een mooi kleurcontrast, de glazen zorgen voor een bijzonder
effect dankzij het dégradé effect.
OPTISCHE COLLECTIE
GU2820 – 135 €
Zeer gedurfde optische montuur voor vrouwen. De bril valt op door haar diermotieven, een van de
meest iconische elementen van het merk, gedrukt op de voorkant. Model in acetaat met gedrukte
diermotieven en het kenmerkende « G » logo van het merk.
GU2822 – 135 €
Vrouwenbril in acetaat in ‘cat eye’ vorm. Ze vertoont het kenmerkende pioenmotief in een glanzende
versie op de armen en combineert levendige kleuren met doorschijnende nuances om te zorgen voor
een zeer modern effect. Een metalen plaatje op de uiteinden van de armen vertoont het GUESS logo.
GU2829 – 125 €
Deze optische montuur voor vrouwen met een jonge en trendy stijl is vervaardigd in metaal met
geometrische lijnen. De armen van deze zeer fijne en lichte montuur worden gekenmerkt door de
iconische dubbele driehoek die bestaat uit twee kenmerkende metalen draden, waarin een kleur
element is aangebracht.
GU2830 – 125 €
Optische bril voor vrouwen met een stijl die zowel retro is als modern en jong, met een licht vierkante
voorkant. De armen worden gekenmerkt door de iconische dubbele driehoek die bestaat uit twee
kenmerkende
metalen
draden,
waarin
een
kleur
element
is
aangebracht.

GU50016 – 125 €
Optische bril voor heren in acetaat met een element in gekleurd rubber en het kenmerkende metalen
plaatje met het G logo.

GUESS EYEWEAR – KIDS COLLECTION
ZONNEBRIL COLLECTIE
De nieuwe GUESS eyewear collectie voor de allerkleinsten herinterpreteert unieke zonnebrillen, gedurfd
en gemakkelijk te dragen. De brillen zijn bestemd voor kinderen van zes tot tien jaar. De kwaliteit, de
functionaliteit en de esthetische dimensie worden gegarandeerd voor elk exemplaar. Jonge modellen
stellen glamoureuze vormen voor die zijn ontworpen zodat ze zich aanpassen aan de gezichtjes van de
allerkleinsten, zonder af te zien van de stijl die vaak die van de ouders oproept, in een « Mini-Me »
genre.
ZONNEBRILCOLLECTIE
GU9197 – 60 €
Een glamoureuze ovaal vorm voor meisjes, in inject gegoten. Voor een kleine diva. Aan de binnenkant
van de armen, in inject plastiek, vormt het GUESS logo een textuur motief.
GU9198 – 60 €
Deze zonnebril voor meisjes in vlindervorm wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van het 4 G logo.
De bril wordt een cool accessoire, voor een sterke persoonlijkheid. Dit model herneemt het thema van
het Mini-Me, aangezien het een reproductie is in miniatuur van een gelijkaardig model uit de GUESS
collectie.
GU9199 – 60 €
Zonnebril voor jongens die volledig in inject gegoten is. De armen dragen het rechthoekige GUESS logo.
De rechthoekige vorm van dit model zorgt voor een sportieve en trendy stijl.
GU9200 – 60 €
Zonnebril voor jongens in een sportieve stijl door de pilootmontuur en dubbele brug in metaal. De
armen zijn in metaal met het gegraveerde GUESS logo. Dit model herneemt het Mini-Me thema,
aangezien het een reproductie is in miniatuur van een gelijkaardig model uit de GUESS collectie.
OPTISCHE COLLECTIE
GU9192 – 85 €
Optische bril voor meisjes in ‘cat eye’ vorm in acetaat in twee kleuren, met levendige en contrasterende
kleuren. De armen vertonen het kenmerkende maxi GUESS logo.
GU9195 – 85 €
Rechthoekige optische montuur in acetaat voor jongens. De armen in acetaat zijn versierd met het
rechthoekige « G » logo dat al aanwezig is in de collectie voor mannen.
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