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Bij ons 5-jarig bestaan hebben vele fabrikanten hun visie 
gegeven op de verwachtingen van 2000-2010. Opvallend veel 
voorspellingen zijn ook daadwerkelijk uitgekomen. Nu we 20 
jaar bestaan hebben we wederom aan onze klanten gevraagd 
om hun visie te geven over de verwachte ontwikkeling op hun 
vakgebied. Nu voor een kortere periode in de toekomst. Wat 
denken zij dat er in de periode 2015-2020 gaat gebeuren met 
keukenkranen, luidsprekers, brillen, keukens, designmeubelen, 
mode, schoenen, douches en raamdecoratie.

“De afgelopen jaren hebben we bij A fi sh named Fred lekker 
kunnen oefenen op het maken van onze eigen printjes voor onze 
mode collectie. Momenteel zijn bedrukte stoffen erg populair. 
We merken dat de printjes die wij aan de winkels in 17 landen 
verkopen vaak behoudender zijn dan de consumenten, waarvoor 
het vaak niet gek genoeg kan zijn. De komende tijd zal de mode 
langzamerhand opschuiven naar het gebruik van technische 
stoffen. Deze stoffen zijn vochtafdrijvend  en veranderen van 
kleur door verschillen in temperatuur. Ook waterafstotende stoffen 
worden steeds vaker gebruikt.”

Rob Schalker, TRANSIT TEXTILES AGENCY
MAC, oprichter van NZA New Zealand Auckland en  A fi sh named Fred 

“De onderscheidende factor in high-end brilmode voor de 
komende jaren zal zijn: logo-vrije monturen en maatmonturen 
in combinatie met mode en functie. Veel merken hebben een 
goed begrip van het mode-aspect, dat voornamelijk gaat 
over de vorm en de kleuren van monturen  en glazen. Echter 
het functionele aspect van hoe goed het montuur op het 
gezicht past zal het verschil gaan maken. En dat is het werk 
van innovatieve materialen en ontwerpen en het resultaat van 
productieprocessen alsmede de mogelijkheden voor het op 
maat maken van het montuur voor de pasvorm, grootte en 
voor het uiterlijk - kleur en vorm. Ingetogen, discrete luxe zijn de 
kernwoorden voor de komende jaren.”

Peter Warrer, LINDBERG
Sales and Marketing Director 

“De economie trekt aan, de huizenmarkt komt in beweging en 
dat biedt kansen in onze markt. We merken dat mensen bereid 
zijn te investeren in kwalitatief hoogwaardige raambekleding, 
met een luxe, bv. elektrische bediening. Natuurlijk is dan goed 
advies over styling en techniek en deskundige montage een 
absolute must. Specialisten, zoals ons Luxafl ex® dealer netwerk, 
kunnen hun toegevoegde waarde bewijzen.”

Silvia Jagtenberg, LUXAFLEX NEDERLAND B.V.
Projectcoördinator PR, Communicatie & Media 

“In de komende jaren zal 
een kokend water kraan 
steeds meer zijn ingang 
vinden in de nieuwe keuken. 
Het merendeel van de 
mensen kiest daarbij voor 
een geïntegreerde kraan, 
waarbij koud, warm en 
kokend water  uit 1 kraan 
komt. Energieverbruik zal 
hierbij een grote rol gaan 
spelen, mede  ingegeven 
door het feit, dat dergelijke 
apparaten een energie-
label moeten hebben. 
Daarnaast zijn veiligheid en 
bedieningsgemak van de 
kraan belangrijke factoren.” 

Walter R. Peteri, QUOOKER
Directeur 
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CAROLINE ABRAM: KLEURRIJKE JUWEELTJES!
Caroline Abram heeft een stijlvolle brillencollectie, die exclusief 
geproduceerd wordt in Frankrijk. Haar monturen zijn gemaakt van 
zowel acetaat als metaal. Door intense kleuren te combineren 
met een prachtige elegante pasvorm krijgen de monturen een 
luxueuze uitstraling. Caroline Abram is dol op vlindermodellen. 
Ze haalt haar kleurinspiratie uit haar cultuur en de natuur en mixt 
heldere kleuren, zoals dieppaars met vurig rode kleuraccenten. De 
kleurrijke brillen van Caroline Abram draagt u als een accessoire 
voor uw gezicht. 

RAY-BAN DENIM COLLECTIE 
Iedere keer weer weet Ray-Ban zich te onderscheiden. Het 
iconische wayfarer montuur is volledig voorzien van echte 
denimstof, die is opgebouwd uit 4 tot 5 lagen denimstof.  De Ray-
Ban DENIM collectie is oogstrelend voor de stoere modeliefhebber. 
Er zijn maar liefst zes verschillende kleurcombinaties verkrijgbaar, 
van het klassieke denim blauw in een lichte en donkere tint, tot 
een verwassen zwarte denimkleur, uitgesproken oranje, diep 
paars en een zeegroene denim variant. Wat deze collectie nog 
eens extra bijzonder maakt is dat de kleur van de degradé glazen 
overeenkomen met de kleur van de bril. 

GEPOLARISERENDE ZONNEBRILLEN 
Serengeti zonnebrillen zijn de top op het gebied van prestaties, 
elegantie, bescherming en stijl! De exclusieve fotochromatische 
lenzen van Serengeti passen zich automatisch aan bij veranderende 
lichtomstandigheden. De chemisch geharde lenzen zijn harder, 
schokbestendiger en duurzamer dan niet geharde lenzen. De 
optimaal geslepen lenzen verzekeren u van een helder zicht, 
zonder beeldvertekening. Serengeti is de beste in polarisatie. De 
polarisatiefilm is namelijk in de lens ingebouwd. Deze zit tussen 2 
lagen glas, waardoor de film niet kan slijten of beschadigen. Door de 
gepolariseerde lenzen van Serengeti is dit de best beschermende 
zonnebril ooit. 

LINDBERG SPIRIT 
Het Deense monturenmerk Lindberg neemt in de wereld 
van de optiek een unieke plaats in. Alle brillen worden er 
nog steeds op bestelling en met de hand vervaardigd. 
De ontwerpers van Lindberg hebben het minimalisme tot 
in de perfectie doorgevoerd en zien kans om iedere keer 
weer verrassende nieuwe modellen, in hun zeer herkenbare 
eigen stijl, te ontwerpen. Wat Lindberg met titanium doet, is 
ongekend. Het materiaal wordt verwerkt tot ongelooflijk lichte 
monturen (slechts 1,9 gram) met een prachtig minimalistisch 
design; monturen waar geen enkel schroefje, rivet of 
lasverbinding aan te pas komt. Binnen de Spirit-collectie zijn de 
combinatiemogelijkheden van lenzen, veerontwerpen, maten, 
kleuren en neuspads onbegrensd. De randloze monturen zijn 
verkrijgbaar in uiteenlopende modellen, met daarbij ook de 
keuze uit veren van titanium draad, van titanium plaatmateriaal 
en van acetaat.
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