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Wij verheugen ons op het nieuwe seizoen met frisse nieuwe artikelen. Met gewaagde nieuwe
kleuren, geïnspireerd op de steeds nieuwe verrassende kleuren van de natuur, van rustgevende
aardetinten tot opvallend sprankelende bloemen. Ruimte creëren voor de toekomst. Het
is tijd om van gedachten te wisselen, tijd voor vrijheid en innovatie – om het licht aan het
einde van de tunnel te zien. Dit seizoen richten wij ons op alles wat fris en optimistisch is.
De stemming wordt onmiddellijk versterkt door een stralend palet van blauw, rood
en geel in combinatie met aardetinten, matte oppervlakken, glanzend metallic en
doorschijnende acetaten. Vitale kleuren die warmte en vreugde brengen in de lente
en op steeds helderder dagen.
Organische vormen van de natuur verenigen zich met de geometrische lijnen van
moderne architectuur. Eenvoud is belangrijk, maar creativiteit is top. Minimalistische
vormen vormen een aanvulling op heldere, gewaagde materialen, buitenmaatse vormen
en gewaagde details. Het is tijd om wat meer durf te tonen, tijd om te stralen en los te
laten. Vind uw look opnieuw uit, met een frisse geest en positieve energie. Het is tijd om
uzelf te vernieuwen en het beste uit het verleden naar de toekomst te halen.
Wij hopen dat onze designs u zullen inspireren en dat u van de look
van het nieuwe seizoen zult genieten.
Wij zijn DESIGN EYEWEAR GROUP. Al meer dan 40 jaar ontwikkelen en verkopen
wij ongeëvenaarde brillenmerken die wereldwijd door toonaangevende opticiens worden verkocht.
Al onze merken worden gekenmerkt door een prachtig design. Het design weerspiegelt ons scherpe
gevoel voor wat we voor onze klanten willen behouden op het gebied van trends, kunst en technologie.
De 6 individuele en exclusieve merken van onze groep hebben allemaal een eigen identiteit:
PRODESIGN DENMARK, FACE A FACE, WOOW, KILSGAARD EYEWEAR, INFACE EN NIFTIES.
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MASHA 1 COL.9470
Brons en aluminium, robuust en licht stralen bij
dit frame een grenzeloze energie uit! Het designconcept
van het iconische FACE À FACE metalen montuur is
vol volume en toch zo licht als een lichtstraal.
.

VLOEIE NDE
LIJNEN

Is dit een thema? Stukjes van dezelfde puzzel? Energie die
ooit is opgebloeid en altijd opnieuw wordt uitgevonden?? Een
veranderende kleurlijn die door alle modellen kronkelt om nog
gemakkelijker te kunnen veranderen en in beweging te blijven?
Voor deze nieuwe collectie hebben Pascal Jaulent,
medeoprichter en artistiek directeur, en het FACE À FACE
team van designers een lijn bedacht die zich constructief
en deconstructief door elk van de modellen een weg
baant. Zo entertainen de modellen met hun verbindingen,
die gekoppeld en opnieuw uitgevonden worden: een soepele
en sensuele lijn waarvan de vindingrijkheid wedijvert met
de meer geometrische en architectonische concepten.
Als een echte stroomdraad verlicht en katalyseert de kleur
de kracht van elke bril om hem sprankelend en levendig
te maken. Het kleurenpalet is vernieuwd om de grafische
lijnen van deze collectie beter tot hun recht te laten komen:
Natuurlijke tinten zoals verschillende tinten oker, terracotta
en groen openen de deur naar andere stemmingen...
in tegenstelling tot de neonkleuren of fluorescerende kleuren
en andere transparante tinten die zo geliefd zijn bij de
creatieve geest en zo typisch zijn voor het merk.

BOCCA TWEET 2 COL.3070
De pixelvorming van de legendarische BOCCA gaat door
en wordt weerspiegeld in de al even esthetische BOCCA
TWEET! In overeenstemming met de designtaal, ontleend aan
de kubische architectuur, zijn de voor- en zijkanten ontworpen
uit één enkel 3D-blok. Net als een tweet zegt dit design op
een slimme manier veel ... in een heel kleine ruimte!

BOCCA TWEET 2 COL.1217

Een evenwicht tussen verbondenheid en vrijheid, innovatie
en tijdloosheid om de vreugde van het (her)uitvinden
van uzelf nog beter te vieren.

LENTE ZOMER 2021
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GOTHAM 2 COL.2211

F ACEAF ACE- PARI S. CO M

CHILL 1 - COL.0032
CHILL is een meesterwerk dat is gebaseerd op extreme maar
subtiele optische illusies. Fijn, sensueel en delicaat: Deze diva’s
vormen een mooie paradox die ontstaat door het gebruik van
een delicaat geïntegreerd montuur met een omhullend effect
- een illusie van metaal dat de rand van het oog omsluit.
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MINIMALISTISCH EN
TOCH COOL, UNIEK
EN GEDURFD

KG THEWICK COL.9021

Een nieuw seizoen van grandeur
Wij creëren esthetische brillen - vanuit een passie voor design en een liefde voor de mensen
die het belangrijkst voor ons zijn. Trends en dogma’s zetten bij ons niet de toon, want wij zijn niet
geïnteresseerd in “hip” blijven. Onze designs zijn gebaseerd op tijdloze functionaliteit.
Wij maken eenvoudige, elegante monturen die nooit uit de mode raken.
De stijlen voor het nieuwe seizoen komen voort uit een slank kerndesign dat verschillende creatieve vruchten
draagt die vorm en functie combineren. Ondanks de zeer slanke, bijna onopvallende profielen van alle monturen,
onderscheidt de nieuwe collectie zich van de massa door haar tijdloze en toch moderne stijl.

KG CLAPTON COL.6021

KG ROCK COL.6522

KG MONTCALM COL.9222 - KG FITZROY COL.6722
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KG MORNING LANE COL.9917

IN FA C E .C OM

– EEN EENVOUDIG NIEUW JAAR –
INFACE is een Deens brillenmerk dat in 1987 werd opgericht door een Deense opticien.
INFACE produceert brillen van hoge kwaliteit, die stevig verankerd zijn in
de Deense designtradities - tegen verrassend aantrekkelijke prijzen. Bij INFACE
ontwikkelen wij nieuwe concepten door actuele, modieuze kleuren en vormen
naadloos te combineren met beproefde brillentechnologie.

W O M E N S T I TA N I U M & A C E TAT E

IF 1443 COL.3431

IF 1445 COL.4321

IF 9455 COL.6032

IF 9457 COL.5012

M E N S T I TA N I U M & A C E TAT E

IF 1446 COL.4931

IF 1447 COL.6031

IF 9453 COL.9024

IF 9454 COL.9034

Onze eerste collectie voor het nieuwe jaar legt de nadruk op strakke en scherpe lijnen die sportieve en elegante kenmerken
benadrukken. Elk montuur maakt zo een gedurfd en tegelijkertijd geraffineerd statement. Het lichte en minimalistische thema
wordt vertaald naar de klassieke vormen en subtiele kleuren van onze brillen. De brillen zijn comfortabel en functioneel
- ons eerbetoon aan de Scandinavische designtradities en ongeëvenaard technisch vakmanschap. Uiteraard omvat ons
assortiment een ruime keuze aan maten voor mannen en vrouwen.
WOMENS ACETATES IF 9442 COL.4215
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N I F T I E S - E Y E WEAR.COM

NIEUWE LOOK
VOOR FIJNE
GEL A AT S T REK K EN

NI 8509 COL.6431

NI 8510 COL.1022

NI 8513 COL.6031

NI 8514 COL.9031

NI 9461 COL.6724

NI 9459 COL.4224

NIFTIES-brillen zijn perfect
afgestemd op volwassenen met fijne
gelaatstrekken. De NIFTIES-collectie
is verkrijgbaar in de maten 44-49
en heeft een open, kosmopolitische
uitstraling. Ontdek de aantrekkelijke
vormen en trendy kleuren. Elk montuur
heeft uiterst flexibele beugels en
geraffineerde details, zoals de
karakteristieke strepen op de beugels,
waardoor NIFTIES zich onderscheidt
van de massa.

WOMENS ACETATES
NI 9447-9448 >

Betoverend kleurenspel
Bij de modellen 9447 en 9448 draait alles
om kleur. Hier wordt op een unieke manier
zichtbaar hoe verschillend een en hetzelfde
design kan overkomen door verschillende
sterke

kleurnuances.

Van

vrouwelijke

elegantie tot gebundelde kracht. Hier wordt
gespeeld met transparantie qua zachte
kleurovergangen en beugels met patronen.

WOMENS ACETATES NI 9447 COL.5012 – NI 9447 COL.5025
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NIFTIES SPRING SUMMER 21
WOMENS ACETATES NI 9449 COL.5624
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UNISEX ACETATES NI 9451 COL.6424 – NI 9447 COL.9225

WOOW
EYE W E A R .
CO M

WOOW

IS YOU!
Met haar positieve energie vervult de nieuwe
WOOW-collectie uw stoutste dromen. Ze trotseert
de crisis: Het doel van deze vrijgevochten serie
is om nieuwe horizonten te ontsluiten!
De serie met de Franse namen van onze gedurfde brilmonturen is
een lichtpuntje in tijden van eindeloos slecht nieuws, pijnlijke tegenslagen
en maskers die onze gezichten bedekken. Deze brillen inspireren
en verspreiden ongebreidelde vreugde. DREAM BIG, GOING OUT,
BRIGHT SIDE, CARRY ON, BE SAFE ... deze namen zijn cool,
rustgevend en uniek. Dit is het onmiskenbare WOOW-effect!
Openheid en vrijheid bepalen het design van elk van onze modellen:
de vormen zijn groter en opvallender, cool en trendy. Herinnert u zich
de legendarische jaren 70 nog ... de schitterende innovatieve tijd!

Be
Safe

Wij hebben het kleurenpalet geactualiseerd om onze nieuw gevonden
vreugde de vrije loop te laten: iriserend en gedurfd staalblauw,
verfrissende sorbettinten en kleurverlopen in alle kleuren van de
regenboog maken de WOOW-spirit tastbaar. Ervaar frisheid en energie,
ontspan en laat u verrassen ... en haal daarbij het beste uit uzelf!
Meer dan ooit, in deze moeilijke tijden, staat een vrolijke en
onconventionele geest centraal bij het merk: Welkom in het land van
melk en honing van de markante brillen! Breng uw gedachten weer in
evenwicht en vier het positieve, terwijl wij allemaal wachten tot het
leven weer op gang komt.
Ontdek onze collectie en overtuig uzelf:
U BENT WOOW!

Carry
On
Feel
Free

D éjà
Vu
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FEEL FREE 1 COL.0511
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CA RR Y ON
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ROOF TOP 2 COL.0106

GOING OUT 1 COL.0322
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VOORJAAR. ZOMER. 2021.
DE PRODESIGN-COLLECTIES.
UIT LIEFDE VOOR ONS DESIGNERFGOED. Wij staan bekend om onze
comfortabele en toch stijlvolle brillen. Wij blijven trouw aan onze Deense
designgeschiedenis en richten ons op functionaliteit, strakke lijnen en goed
vakmanschap. Elke creatie in onze nieuwe collectie onderstreept de naadloze
samensmelting van vorm en functie. Elk nieuwe montuur wordt gekenmerkt door
unieke en levendige esthetische kenmerken, aangevuld met zichtbare technische
functies. Dit resulteert in een apart en onafhankelijk nieuw ontwerp. Toch blijven
wij onze tradities trouw: Zo combineren wij innovatieve oplossingen met onze
meest populaire scharnieren en metaalcombinaties. Scandinavische kleuren en
designtradities, geïnspireerd door de natuur en geometrie, vormen de kern van onze
collectie, die mannelijke, vrouwelijke en uniseks monturen omvat.
DE ESSENTIAL-COLLECTIE. Onze kerncollectie bestaat dit seizoen uit zeven nieuwe
concepten. Onze monturen voor mannen en vrouwen volgen klassieke vormen, maar
met verrassende details die hen onderscheiden van de massa en hen net die extra
of originele touch geven. Wij hebben ons laten inspireren door de Scandinavische
natuur en enkele van onze populairste modellen opgefrist. Innovatieve en speelse
ontwerpen in een reeks heldere nieuwe kleuren maken nu deel uit van de collectie.
Voor deze lancering hebben wij een aantal van onze succesvolle concepten onder
de loep genomen, waaronder de vertrouwde en elegante, smalle en gedeelde
ProDesign-scharnier, maar ook moderne vormen en felle kleuren.
DE DANISH HERITAGE-COLLECTIE. Wij houden van ons erfgoed. Wij ontwerpen
al vele jaren brillenmode die er mooi uitziet en comfortabel zit. Hierbij blijven wij
trouw aan onze Deense oorsprong: Onze duidelijke en functionele designfilosofie is
gebaseerd op voortreffelijk en duurzaam vakmanschap. Deze lancering voegt nog
een sterk concept toe aan de Danish Heritage-collectie. Het is een opvolger van
de delicate Wire Temple Metal, nu verkrijgbaar in twee nieuwe retro-geïnspireerde
vormen met een moderne twist, die de eenvoud en strakke designesthetiek
vertegenwoordigen die de essentie is van de Danish Heritage-collectie.
DE AXIOM-COLLECTIE. Onze Axiom-collectie is zowel innovatief als functioneel.
De monturen zijn ontwikkeld met de hoogste precisie en fijn vakmanschap. Met
een sportieve flair en een focus op flexibiliteit, richt de collectie zich op de moderne
en actieve man. De twee nieuwe, levendige concepten voegen een reeks gedurfde
kleuren toe aan de collectie, terwijl de hoge functionaliteit en de rijkdom aan details
behouden blijven. Deze bril heeft alles wat de modebewuste man met een klassiek
gevoel voor stijl zich kan

ESSENTIAL – FEMALE / UNISEX – 4169 COL.4211
FRONT PAGE: ESSENTIAL – FEMALE / UNISEX – 3640 COL.4045
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ESSENTIAL
FEMALE / UNISEX
3643 COL.6032

AXIOM - MALE
6931 COL.9131
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DANISH

DESIGN
SINCE

1973
SUN
FEMALE
8672
COL.6032

P ROD E S IGN D E NM A RK .C OM

3626 COL.5021

3168 COL.3031

1441 COL.9331

3631 COL.9031

WIJ ZIJN PRODESIGN. ProDesign is een innovatief brillenbedrijf dat in 1973 werd opgericht in Aarhus, Denemarken.
Vandaag, na meer dan 40 jaar in de sector, blijft ProDesign frisse en dynamische brillenconcepten leveren die functionaliteit
en visuele expressie combineren terwijl ze trouw blijven aan ons Deens designverleden.

24

25

ESSENTIAL - MALE - 3171 COL.6521

MAAK KENNIS MET
ONZE FAMILIE:
#prodesigndenmark
@prodesigndenmark
prodesigndenmark.com
#faceaface_paris
@faceafaceparis
faceaface-paris.com

PRODESIGNDENMAR.COM

#niftieseyewear
nifties-eyewear.com
#kilsgaardeyewear
@kilsgaardeyewear.official
kilsgaard-eyewear.dk
#wooweyewear
@wooweyewear
wooweyewear.com
#infaceeyewear
inface.com

PRODE S IGN D E N MAR K .C OM

FACE A FACE - BULLE 2 COL.1998
BOCCA TWEET 2 COL.1946 / DARIA 1 COL.4057

Design Eyewear Group / Nederland
Ga voor meer informatie naar:
www.designeyeweargroup.com
of neem contact op met onze klantendienst
Tel.: +31 (0)79 59 38 770
info.nl@designeyeweargroup.com
designeyeweargroup.com
Brilmode.nl is de officiële
vertegenwoordiging van de merken
INFACE en NIFTIES in de Benelux.
Onze contactgegevens: Brilmode.nl
Kapelhoek 20, 3833 BW LEUSDEN
Tel.: +31 (0)33 494 89 62
info@brilmode.nl
brilmode.nl
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ESSENTIAL – FEMALE / UNISEX – 3640 COL.4045
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