
Hans Anders schetst brilmode
najaar 2014 / winter 2015:
groot, diep én opvallend
Optiekketen Hans Anders komt met de nieuwste trends
voor brillen

Hans Anders signaleert vijf inspirerende brillentrends voor het najaar 2014 en winter
2015: Blauw, Fantasie Nomade, Rebels, Kleur en Stijlvol Sportief. Voor wie de laatste
modetrends op de voet volgt: de stylisten van de optiekketen zien veel grote brillen en
diepe glazen. De designs van de monturen zijn opvallend met combinaties van
verschillende materialen. De prints en details zijn meer uitgewerkt dan ooit.

Trend #1 - Blauw

Najaar 2014 is blauw het nieuwe zwart. Met een blauw montuur ga je voor zakelijk met een
creatieve twist. Deze briltrend  wordt gekenmerkt door strak ontworpen, zakelijke monturen
met subtiele details.

Trendkenmerken

http://www.hansanders.nl/informatie/7929-blauw/
http://www.hansanders.nl/trends
http://hans-anders.pr.co/images/142621


Zakelijke monturen
‘50 shades of blue’
Subtiele details
Jeansprints

Trend #2 - Fantasie Nomade

We leven in een tijd waarin we steeds meer op zoek gaan naar authenticiteit. Consumenten
zijn mobieler dan ooit. Afstand is geen drempel meer. Ze reizen ver en lang, en laten zich
beïnvloeden en inspireren door een mix van culturen. Dat uitgangspunt blijkt een dankbare
inspiratiebron voor de trend Fantasie Nomade : hoekige, opvallend gekleurde monturen met
soms fraaie prints en weinig details.

Trendkenmerken

Opvallende monturen
Warme kleuren
Natuurlijke prints

http://www.hansanders.nl/informatie/7935-fantasie-nomade/
http://hans-anders.pr.co/videos/18458


Fantasierijke prints

Trend #3 – Rebels

De meest uitgesproken briltrend  van dit najaar is zonder meer Rebels. De monturen zijn
opvallend: stoer, oversized, veelal zwart-wit gekleurd en gemaakt van verschillende
materialen. In de veren (pootjes) zien we stoere prints en soms zelfs leeraccenten en studs.
Modebewuste brildragers kiezen met Rebels voor een eigenzinnige, jonge look.

Trendkenmerken

Zwart-wit en oversized monturen
Leeraccenten
Stoere reliëfprints
Studs

http://hans-anders.pr.co/videos/18460
http://www.hansanders.nl/informatie/7931-rebels/
http://hans-anders.pr.co/videos/18459


Trend #4 – Kleur

Kleurrijke outfits en brillen zijn dit najaar onverminderd populair. Onder het motto 'don't worry,
be happy' zorgen we in tijden van crisis voor meer vrolijkheid en positiviteit in het straatbeeld.
De monturen van de trend Kleur  zijn vaak felgekleurd, rond van vorm en met prachtige
kleurcombinaties.

Trendkenmerken

Vrolijke monturen
Combinatie accent- en basiskleuren
Kleurrijke combinaties
Weinig details

http://hans-anders.pr.co/videos/18461
http://www.hansanders.nl/informatie/7933-kleur/
http://hans-anders.pr.co/videos/18460


Trend #5 - Stijlvol Sportief

Je wilt er goed uitzien, maar comfort is minstens zo belangrijk. Als modieuze brildrager kies je
dan voor de trend Stijlvol Sportief . Bij deze najaarstrend wordt veel gebruikt gemaakt van
donkere kleuren en zilverkleurige accenten. De monturen kennen veelal tone-in-tone
kleurencombinaties. Reliëfprints geven elk montuur een modieuze uitstraling.

Trendkenmerken

Stijlvolle monturen
Diepe glazen
Combinaties van metaal en kunststof
Reliëfprints

http://hans-anders.pr.co/videos/18462
http://www.hansanders.nl/informatie/7934-stijlvol-sportief/
http://hans-anders.pr.co/videos/18461


OVER HANS ANDERS

Hans Anders Retail Group bv, gevestigd te Gorinchem, is sinds 1982 leverancier van kwaliteitsbrillen, contactlenzen
en hoortoestellen. Hans Anders, onderdeel van de groep, is marktleider op de Nederlandse optiekmarkt en heeft
circa 400 vestigingen in Nederland, België en Frankrijk, en ruim 1.500 medewerkers.

Een fotoimpressie van de verschillende najaarscollecties van Hans Anders:

Kenzo

Kenzo kids

Calvin Klein jeans

Puma

Nina Ricci

Pierre Cardin

DKNY

Tommy Hilfiger

DYSYGN by Hans Anders

Hans Anders

http://hans-anders.pr.co/presskit/214498
http://hans-anders.pr.co/presskit/214497
http://hans-anders.pr.co/presskit/214496
http://hans-anders.pr.co/presskit/214495
http://hans-anders.pr.co/presskit/214494
http://hans-anders.pr.co/presskit/214493
http://hans-anders.pr.co/presskit/214492
http://hans-anders.pr.co/presskit/214491
http://hans-anders.pr.co/presskit/214490
http://hans-anders.pr.co/presskit/214489
http://hans-anders.pr.co/videos/18462
http://www.hansanders.nl/


Hans Anderspressroom

Hans Anders

Klanten kunnen iedere werkdag van 8.30 uur tot 17.30 uur terecht bij onze gratis klantenservice. Voor informatie
over brillen of lenzen belt u naar 0800-0075. Voor informatie over hoortoestellen of voor het maken van een
afspraak voor een hoortest in één van onze winkels, belt u naar 0800-0027.

Winkels:
Ons deskundige personeel zijn onze klanten graag van dienst in 250 winkels in heel Nederland.

Post: 
Klantenservice Hans Anders
Antwoordnummer 333
4200 VB Gorinchem

Bezoekadres:
Papland 21
4206 CK Gorinchem

 Algemene website

 Contact

Perswoordvoering
Voor persvragen belt u naar Rian van Koulil of Sigrid Musters van Hans Anders Nederland, telefoon (0183)

69 75 00 of mobiel 06 30 38 97 06. 

U kunt ook mailen naar persvoorlichting@hansanders.nl.

Beeldmateriaal
Hi-res beeldmateriaal van de collecties van Hans Anders is beschikbaar via

Contactinformatieℹ

🌐

✉

Woordvoerder

mailto:persvoorlichting@hansanders.nl
http://www.hansanders.nl/informatie/197-voor-de-pers/
http://www.hansanders.nl/
http://hans-anders.pr.co/
http://hans-anders.pr.co/


http://press.creampr.nl/users/sign_in. 

Indien u nog geen toegang tot deze online pressroom kunt u contact opnemen met Dicky Meijer, e-mail

dickt@creampr.nl.

Uitleen
De collecties van Hans Anders zijn beschikbaar voor fotografiedoeleinden via de showroom van Cream PR,

Van Hallstraat 294 IA, 1051 HM Amsterdam. 

Voor nadere informatie over de beschikbaarheid kunt u contact opnemen met Dicky Meijer, telefoon 020 421

21 24.

AGENCY PRESSROOMS

REPMEN

http://repmen.pr.co/
mailto:dickt@creampr.nl
http://press.creampr.nl/users/sign_in

