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De brillentrends in 2021
Van stoere XXL monturen naar spannende dierenprints

De bril is een niet te missen modeaccessoire. De belangrijkste trend die je in 2021 terugziet zijn

oversized monturen. XXL monturen waarmee je een statement maakt en je eigen stijl

uitvergroot. Maar de brillenwinkels hangen de komende tijd ook vol met avontuurlijke

dierenprints, retro vormen en brillen met een natuurlijke look. De mooiste brillentrends van

2021 op een rijtje.

Groot, groter, grootst
Grote, grove monturen met indrukwekkende lijnen en opvallend materiaalgebruik. Dat geeft

een stoere, uitgesproken look. Monturen zijn zowel in donker acetaat als in kleurrijk

transparant verkrijgbaar.

⏲

https://hans-anders.pr.co/


Beestachtig goed
In fashion zijn dierenprints dit seizoen hot. Maar ook in de montuurcollecties zijn deze prints

volop vertegenwoordigd; tijgerprint, slangenmotief, je kunt het zo gek niet bedenken. Ontdek je

wilde kant met beestachtig gave monturen. Vanaf 15 maart is de speciale themacollectie

‘Beestachtig Goed’ in alle Nederlandse en Belgische winkels verkrijgbaar.

Pilotenbril 2.0
De pilotenbril is een echte klassieker en al even niet meer weg te denken, maar met een twist

zijn ze nu eleganter dan ooit. Waar we ze voorheen vooral kennen in metaal gaan we zit jaar ook

vooral zien in een bijzonder kunststof en acetaat.

https://www.hansanders.nl/brillen/beestachtig-goed/
https://www.hansanders.nl/brillen/piloten/


Retro vormen
Ultieme klassiekers die hipper dan ooit zijn. Laat je gezicht opfleuren door een stralend cat-eye

model. Of ga voor een echte sophisticated retro look met een rond of panto montuur. Of je nu

van de 50’s, de 60’s of 70’s houdt, dit is hét brillenjaar.



OVER HANS ANDERS

Hans Anders is ontstaan in 1982 en is een succesvolle value-for-money retailer in brillen, contactlenzen en
hoortoestellen, met hoge kwaliteit voor een altijd scherpe prijs. Hans Anders, onderdeel van de groep, is
marktleider in Nederland en heeft meer dan 400 winkels in Nederland en België. In Zweden opereert de Hans
Anders Retailgroup onder het merk Direkt Optik, met 40 winkels. Ook de keten Eyes + More, met 170 winkels in
Duitsland, Nederland, België en Oostenrijk maakt deel uit van de Hans Anders Retailgroup.

 

Hans Anders heeft een voortdurend wisselend assortiment van voordelige eigen merk

monturen en de nieuwste collecties van bekende merken als Ray-Ban, Tommy Hilfiger, Lacoste

en CK Jeans. Alle monturen zijn online te bekijken en een grote selectie monturen is zelfs direct

online te passen via Virtual Try-on.

Wilt u een montuur of verschillende monturen lenen voor een artikel of een fashion productie?

Neem dan contact met ons op.

Hans Anders
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