
 

 

Brillentrends 

Een bril is niet enkel een nuttig voorwerp, het is ook een stijlvol accessoire en een modeartikel. 

Wil jij volledig mee zijn met de brillenmode van 2016? We zetten voor jou de hipste trends in 

brillen even op een rijtje.   

 

ZONNEBRILLENTRENDS  

De zonnebrillen in 2016 zijn geïnspireerd door brillen met kleurrijke en vrolijke spiegelglazen en 

geometrische vormen. Net zoals vorig jaar blijft de pilotenbril en de ronde zonnebril een must-

have. Wil je dit jaar echt in de mode zijn? Ga dan eens voor een retro of een cat eye zonnebril. 

1. Gekleurde glazen 

Dé trend in zonnebrillen deze zomer zijn nog steeds de spiegelglazen. Je ziet deze trend vaak in 

combinatie met ronde brillen en pilotenbrillen. Altijd een topper! Er zijn ook steeds meer 

kleurvarianten mogelijk, ook op correctie.  

Wil je helemaal mee zijn met dé trend dit jaar? Ga dan voor een zonnebril van Ray-Ban, Orgreen 

of Etnia Barcelona.  

             
 

 

 

2. Ronde brillen & pilotenbrillen 

De ronde bril is samen met de spiegelglazen dé rage in zonnebrillen deze zomer. Volg jij steeds de 

laatste fashiontrends? Kies dan zeker voor de ronde bril. Ook de succesvolle pilotenbril blijft ieder 

jaar terugkeren in brillenland. Deze toppers worden vaak gecombineerd met spiegelglazen, dit 

zorgt vaak voor opvallende designs.  

             

 

Etnia Barcelona Ray-Ban 

Michael Kors Ray-Ban Etnia Barcelona 



 

 

3. Oversized 

Ben jij een echte fashionista? Denk dan: hoe groter, hoe beter. De oversized zonnebrillen ogen 

bijzonder vrouwelijk en charmant. Als accessoire van een echte fashionista mag dit dus zeker niet 

ontbreken. Kies voor een zonnebril van Tom Ford, Chanel of Orgreen. 

            
 

 

 

4. Retro 

Wil jij hip en stralend de zomer in? Ga dan voor een retro zonnebril van Etnia Barcelona. Zij 

gebruiken oude acetaatplaten in hun nieuwste collectie, de vintage collectie.  

                
 

5. Cat eye 

Wil jij mee zijn met de nieuwste, stijlvolle 

trend in brillenland? Ga dan dit jaar voor 

een cat eye zonnebril. Deze klassieker is 

helemaal terug van weggeweest. De 

mode gaat van een echte cat eye tot een 

licht vlindermontuur. Voor wie graag de 

moderne toer opgaat: ga voor een model 

met spiegelglazen. Zo sla je meteen twee 

vliegen (of trends) in één klap. Kies o.a. 

voor deze Orgreen:  

 

Tom Ford Chanel 



 

 

6. Transparante en lichtbeige zonnebrillen 

Wil je graag een hippe, speelse look proberen zonder al te veel in de kijker te lopen? Ga dan deze 

zomer voor een doorzichtig of lichtbeige zonnemontuur. Deze passen volledig binnen de 

minimalistische hype van tegenwoordig. Instant coolfactor en toch subtiel. Ook veranderen ze je 

gezicht niet te veel. Kijk bijvoorbeeld eens naar deze modellen van Tom Ford: 

            
 

7. Dégradé brillenglazen 

Naast de spiegelglazen, zijn de dégradé zonnebrilglazen ook weer van de partij. Deze glazen gaan 

van boven naar onder naar een lichte tint. Wil je dat uw zonnebril niet te zwaar oogt? Dan kies je 

best voor dégradé brillenglazen. De bril zal minder zwaar, minder bombastisch tonen. Grote brillen 

ogen hierdoor ook minder streng. Deze trend wordt erop los gecombineerd met de eerder 

genoemde zonnebrillentrends, zodat er een ruime keuze is aan modieuze brillen met dégradé 

effect. 

  

 

 

 

 

 

Bulgari Barton Perreira 



 

 

OPTISCHE BRILLENTRENDS 

Trendy zijn de ronde retro brillen, brillen uit unieke materialen, cat eye brillen en zeer 

strakke, minimalistische designs.  

1. Rond & Retro 

De “Harry Potter”-bril, de hippie bril, de “John Lennon”-bril of nog andere gekke namen voor 

de ronde bril, hoe je ze ook noemt, ze zijn in 2016 enorm in! Ze waren voor het eerst in de 

jaren ’60 een echte hit, bij legendarische rockers zoals Liam Gallagher van Oasis en Ozzy 

Osbourne. De ronde bril is dit jaar een echte hype geworden. Wil jij helemaal in de mode 

zijn? Dan is dit dé bril die je dient te hebben. Je ziet ze terug in zeer uitlopende collecties, 

gaande van Lindberg tot Etnia Barcelona.  

De ronde bril als retro bril gaat van erg neutrale tot erg felle kleuren. 

   

   

Etnia Barcelona 

Lindberg Lunor 



 

 

2. Material matters 

Unieke, bijzondere materialen geven een boost aan iedere bril. Wil je je onderscheiden van 

anderen? Draag dan een bril met een innovatieve structuur. Op de brillenmarkt zien we 

naast kunststof ook hout, leer, carbon, buffelhoorn, massief goud, 3D-print en nog vele 

andere materialen.  

 

Hout 

Feb 31st-brillen bestaan uit 13 houtlaagjes 
op elkaar geperst. Unieke 

kleurencombinaties kunnen ontstaan door 
het uitgebreide assortiment aan kleuren. 

 

Leer 

De veren van Chanel zijn vaak opgebouwd 
uit leer, soms gecombineerd met typische 

Chanel-designs zoals de matelasé en 
andere kostbare materialen. 

 



 

 

Buffelhoorn 

Lindberg-buffelhoorn is een unieke, 
handgemaakte combinatie van exclusieve 
buffelhoorn uit India en titanium. De kleur 

en het patroon van ieder buffelhoorn 
montuur is uniek. 

 

Massief 
goud 

In de Lindberg Precious collectie vind je 
massief gouden (18 karaat) en platina 
brillen (23 karaat), vaak afgewerkt met 

buffelhoorn of diamanten. De diamanten 
van Lindberg zijn steeds in briljant vorm. Ze 

zijn zeer wit wat betreft de kleur en 
hebben quasi de hoogste helderheid. 

 

3D-print 

De slogan van Mykita Mylon: van poeder 
tot bril! Ook bij de Hoet Cabrio collectie 

vind je 3D geprinte brillen terug, eveneens 
in zonnebril . 

 

 



 

 

 

3. Less is more 

Wil je een bril die comfortabel en superlicht is? Op de catwalk vinden we veel simpele, lichte 

en gestroomlijnde designs terug. Diverse brillencollecties inspireren zich hierop en maken 

collecties met strakke designs en dunne randen.  

Lindberg: Lindberg staat voor ultra-lichte en strakke designs. 

Silhouette: hun leuze: “Less is more”. 

 

 

4. Transparante en licht getinte monturen 

Net zoals bij de zonnebrillen vind je ook bij de optische brillen de doorzichtige en lichtbeige 

getinte monturen terug. Wil je een bril die niet te hard overkomt? Kies dan voor een licht 

getint montuur dat perfect past binnen de minimalistische mode van vandaag. Deze trend 

laat jouw eigen gelaatsvorm meer naar voren komen. Kies een bril van o.a. Chanel of Barton 

Perreira. 

    

   

  

Barton Perreira 



 

 

5. Cat Eye en vlindermonturen 

De cateye bril is nooit helemaal weggeweest, maar met onze hernieuwde liefde voor alles 

wat retro is, zijn ook deze klassiekers populairder dan ooit. Je ziet ze in uitlopende collecties 

van Chanel tot Tom Ford tot Etnia Barcelona. 

        
 

 

5. Eén is geen!  

Dé trend voor 2016 is niet één bril maar meerdere brillen hebben. Telkens goed voor een 

andere look. Het overzicht hierboven toont dit duidelijk aan. Wie heeft er slechts één paar 

schoenen in de kast? Varieer er dus op los! 

 

Uiteraard zijn jouw gezichtsvorm en botstructuur bepalend voor de keuze van een bril. Alles 

draait om harmonie. Kleur, vorm, stijl en grootte van het montuur hebben een grote invloed 

op hoe je overkomt.  

Lees daarom zeker ook hierboven het stuk over de perfecte bril bij jouw gezichtsvorm. 

Bij New Optics, adviseren wij je in onze winkel met plezier welke bril het best past bij jouw 

gezicht.  
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Tom Ford Etnia Barcelona 


