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1. Brandul Chantal Thomass 
„I only design for women’s pleasure” 

Chantal Thomass este un brand din categoria lenjeriei de designer, unanim apreciat de 
toţi iubitorii lenjeriei de lux. Viziunea neconformistă a creatoarei și-a pus amprenta pe 
evoluția brandului, în 1970 doamna Thomass fiind primul designer din lume ce a avut curajul 
să defileze cu lenjerie intimă pe podiumul de modă. Prin talentul şi viziunea creatoarei 
pariziene, lenjeria intimă şi-a recâştigat statutul unui obiect al dorinței, iar femeia a 
redescoperit că poate fi atractivă şi seducătoare.  

În câteva cuvinte, universul Chantal Thomass poate fi definit ca un mix între feminitate, 
senzualitate, glamour, seducție şi impertinență. Toate acestea sunt reflectate în colecțiile de 
sutiene, corsete, bustiere, chiloți, bikini, orecum și în creațiile sale de jartiere sau dresuri, toate 
fiind concepute drept veritabile accesorii de modă. 
Creativitatea nelimitată transpusă în obiecte intime cu 
un caracter uşor identificabil. Marele merit al creatorei 
este că a ştiut să combine nostalgia trecutului cu 
modernitatea, inspirându-se din stiluri consacrate în 
istoria modei pe care le-a revitalizat cu măiestrie şi 
originalitate. 

Chantal Thomass este singurul brand de lenjerie de 
lux aflat în simbioză perfectă cu personalitatea 
creatorului. Ideea transformării brandului într-o legendă 
contemporană i-a venit directorului de creaţie, Benoît 
Devarrieux, cel care în 1981 a convins-o pe Chantal  să 
comunice lumii despre personajul ei. Credibilitatea 
mărcii a crescut substanţial, deoarece purtătoarele de 
modă sunt sensibile la vocea altei femei. Posesoarea 
unei puternice personalităţi, Chantal Thomass a devenit 
astfel muza creativă şi centrul de interes al întregii 
strategii de comunicare. Negrul a fost ales drept 
culoarea dominantă a garderobei ce avea să însoţească 
noul parcurs al brandului Chantal Thomass. 

 

http://www.chantalthomass.fr/
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Personalitatea brandului Chantal Thomass 
Sinceritate, emoţie şi mister / Îndrăzneală, exuberanţă şi umor 

 

Valorile brandului Chantal Thomass 
Creativitate - Seducţie (glamour, sofisticat, mister) 

Impertinenţă (excentricitate, umor) - Libertate  

 

Istoricul brandului Chantal Thomass 
 

În 1970, Chantal Thomass era primul designer de modă din lume ce avea curajul să defileze 
cu lenjerie intimă pe podium, contribuind la considerarea acestui tip de vestimentaţie 
drept accesoriu de modă. 

În 1975 se naşte brandul Chantal Thomass. 
Fundamentarea unei colecţii sezoniere compusă din lenjerie intimă transformă numele 
Chantal Thomass într-un brand din categoria houte couture. Nevoia de a etala creaţiile 
cât mai aproape de public, conduce la deschiderea, în 1976, a primului magazin 
monobrand Chantal Thomass, situat în Rue Madame 11 - Paris. 

2002 - lansarea parfumului omonin Chantal Thomass – “Osez Moi”, un exemplu de 
feminitate traspus în savoarea inefabilă a esenţelor preţioase, fine şi surprinzătoare. Un 
parfum plin de contraste: retro şi modern, romantic şi avangardist, riguros şi poetic. 

2004  - relocarea magazinului monobrand Chantal Thomass pe Rue Saint Honoré 211-Paris. 
2009 - Chantal Thomass colaborează cu NIVEA în lansarea unei ediții limitate de cosmetice 

pentru femei NIVEA Make-Up collection by Chantal Thomass 
2011 – Chantal Thomass intră în portofoliul de branduri gestionat de Chantelle Group. În 

2015, grupul francez număra 6 200 de angajaţi şi fabrica 15 milioane de articole de 
lenjerie sub cele 7 branduri în licenţă ce erau distribuite în cele 240 de magazine proprii, 
precum şi în cele peste 10.000 de puncte de vânzare din toată lumea. 

2013, martie - relansarea linei de ochelari Chantal Thomass Lunettes fabricată sub licenţă de 
Grosfilley France 

Accesorii care contureaza un caracter 

http://www.nivea.com.au/product-archive/___OUT/looks/chantal-thomass-range
http://www.groupechantelle.com/legroupe.php?lang=en
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2014, februarie - Cu prilejul Valentine`s Day, Chantal Thomass a creat o nouă identitate 
vizuală pentru ambalajul dozei de 330ml a băuturii Coca-Cola Light în spiritul 
brandului propriu de lenjerie intimă. Lansarea de pe piaţa franceză nu a adus doar 
dantela neagră şi satinul roz mai apoape de public, ci au amintit consumatorilor de 
răcoritoare dietetice că “fără zahăr” nu înseamnă "fără viaţă" sau, mai mult, "fără 
atracţie". Campania de imagine Chantal Thomass & Coca-Cola Light a beneficiat de 
serviciile fotografei Ellen von Unwerth. 

2014 – Chantal Thomass colaborează cu organizatorii celebrului turneu de tenis de la Roland 
Gaross, aducând farmecul feminin specific anilor `20 în lumea tenisului actual.  
Combinând negrul, albul şi rozul, stilista a proiectat o colecție capsulă compusă dintr-o 
o rochie din polo cu o lavalieră, o fustă scurtă plisată, un tricou din polo, un head-vizor, 
o pălărie elegantă cu boruri largi și o umbrelă.  

2015, martie – Chantal Thomass şi banca franceză Caisse d`Epargne s-au asociat într-o 
acţiune caritabilă destinată colectării de fonduri pentru lupta împotriva cancerului la sân. 
În perioada Zilei Internaţionale a Femeii 2015, pe parcursul a şapte zile, banca a pus în 
circulaţie o ediţie limitată totalizând 25000 de carduri Visa Classic şi Visa Premier 
personalizate de Chantal Thomass. La fiecare achiziţie, banca a donat 2 euro fundaţiei 
«Le Cancer du Sein, Parlons-en!». 

2015, noiembrie - Expoziţia retrospectivă „Impertinenta” dedicată creatoarei a fost găzduită 
de Muzeul de imprimeuri de stofă din Mulhouse (Franţa). A fost expuse aproape 100 de 
piese de lenjerie - de la piese unicat până la articole prêt-à-porter - ce au marcat traseul 
compoziţional al stilistei de-a lungul celor 45 de ani de activitate. 

2016 - brandul de lenjerie de lux Chantal Thomass este unul din reperele globale ale acestui 
sector. Puternica personalitate artistică a stilistei pariziene îşi pune amprenta pe o largă 
gamă de produse – parfumuri, cosmetice, ochelari, umbrele, mobilier, sticlărie etc. 
Notorietatea globală a brandului este atât de mare încât Chantal Thomass este invitată să 
colaboreze în calitate de art director fie la proiectarea  interioarelor hotelului  boutique 
Vice Versa din Paris, fie la campanii de responsabilitate socială şi colectare de fonduri: 
păpuşile decorate pentru UNICEF (2001), maşina de curse Jaguar E-Type concurentă  
în cursa de 24 de ore de la Le Mans (2005) sau cardul VISA emis în ediţie limitată de 
Caisse d`Epargne (2015). 

 

http://www.chantalthomass.com/lunivers-de-chantal-thomass/collaborations/coca-cola-light-by-chantal-thomass/
http://www.chantalthomass.com/lunivers-de-chantal-thomass/collaborations/roland-garros-by-chantal-thomass/
http://www.chantalthomass.com/lunivers-de-chantal-thomass/collaborations/roland-garros-by-chantal-thomass/
http://www.marieclaire.fr/,chantal-thomass-nous-presente-sa-collection-pour-roland-garros,711170.asp
http://www.societaires.caisse-epargne.fr/picardie/links/actualitesplus/4090-chantal-thomass-et-la-caisse-depargne-sassocient-pour-soutenir-la-lutte-contre-le-cancer-du-sein-en-lancant-une-serie-limitee-de-cartes-bancaires
http://www.musee-impression.com/expositions/chantalthomass.html
http://www.viceversahotel.com/chambres
http://www.societaires.caisse-epargne.fr/picardie/links/actualitesplus/4090-chantal-thomass-et-la-caisse-depargne-sassocient-pour-soutenir-la-lutte-contre-le-cancer-du-sein-en-lancant-une-serie-limitee-de-cartes-bancaires
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2. Consumatorul Chantal Thomass 
 

Chantal Thomass se adresează femeilor care-şi doresc să fie misterioase şi seducătoare, 
care nu-şi impun restricţii când vine vorba de stil, considerând deopotrivă Parisul drept 
capitala modei, centru tradiţional de cultură occidentală, etalon al rafinamentului şi simbol al 
bunului gust. Asocierea brandului Chantal Thomass cu Parisul are menirea să accentueze 
personalitatea complexă a femeii eliberate de prejudecăţi, pentru care marile oraşe sunt mai 
degrabă teritorii ale descoperirii de sine dăcât spaţii riguros construite. Femeia Chantal 
Thomass este mereu în căutarea stărilor autentice, pentru care este dispusă la impertinenţă 
fără să devină vulgară. Se poate juca cu umor sau experimenta excentricităţi, fiind un caracter 
puternic în care afirmarea sinelui deţine rolul principal. Femeia Chantal Thomass atrage 
întotdeauna admiraţia deoarece apariţiile sale pot fi uneori romantice, alteori boeme sau 
ludice, dar niciodată banale sau timide. Este genul de femeie dorită, ce caută sau provoacă 
plăcere. Chantal Thomass ştie să poarte şi să asorteze, făcând-o mesagerul ideal al celor mai 
elocvente sintagme utilizate pe toate meridianele modei: chic şi glamour à la parisiene. 
Femeile Chantal Thomass cunosc şi apreciază brandurile autentice, dorind să poarte accesorii 
vestimentare de mare impact, potenţate cu o mare putere de seducţie şi realizate la cele mai 
înalte standarde de calitate. 

 
Despre seducţia percepută drept o obsesie feminină 
Pentru 75% dintre femei, moda e, înainte de toate, un mod de a se face plăcute - vocaţie 

reflexivă: "dacă sunt seducătoare atunci sunt împăcată cu mine însămi". Într-o societate în 
care majoritatea familiilor sunt confruntate cu probleme de cuplu, seducţia a devenit obsesia 
cea mai răspândită. "Îmi pot reface viaţa în orice moment. Trebuie să-mi demonstrez că sunt 
capabilă să seduc în orice clipă." 
 
 
 
 

3. Colectia Chantal Thomass Lunettes 
 
Poziționarea colecției 
Chantal Thomass Lunettes este extensie de categorie a brandului Chantal Thomass, 

conceptul de proiectare al colecției de ochelari ținând seama de valorile binecunoscute ale 
universului Chantal Thomass, rezumate în sloganul "I only design for women’s pleasure”. 
Chantal Thomass Lunettes este poziționată în segmentul mass market premium, colecția 
având o adresabilitate exclusiv feminină. 

 
Adresabilitatea colecţiei 
Femei cu vârste cuprinse între 25 şi 45 de ani, provenind îndeosebi din mediul urban, cu 

venituri peste medie. Monturile optice sunt adresate nu doar purtătoarelor de ochelari, ci şi 
nepurtătoarelor de accesorii pentru vedere, interesate doar de aspectul imediat şi impactul 
social. Ochelarii de soare au rolul de protecţie împotriva razelor UV, însă datorită conotaţiilor 
brandului mamă ei devin vectori de expresie şi mesageri ai personalităţii, dovedind rolul 
primordial al ochelarilor în managementul impresiilor. 

 
Caracterul colecţiei 
În 1978, designerul Alain Mikli, unul din reperere istoriei contemporane a ochelarilor, 

lansa sub licență prima colecție de ochelari Chantal Thomass. După 35 de ani, Chantal 

http://sover.ro/category/ochelari/?brand=800&cat_id=5
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Thomass îşi revitalizează prezenţa în rândul fanilor săi, propunând o nouă linie de ochelari ce 
se dovedesc veritabile arme de seducţie, rezultatul purtării lor conducând la o "schimbare de 
atitudine" din partea purtătoarei şi la puternice rezonanţe afective în rândul privitorilor. 

 
Creatoarea a extins codul genetic al brandului – siluete remodelate cu accesorii personale 

de o corporalitate apetisantă, înnobilând monturile cu decoruri în relief derivate fie din textura 
de satin cusută în X, fie din liniile sinuoase ale lenjeriei brodate, toate având menirea de a face 
imediat recognoscibil spiritul mărcii. Culorile dominante respectă vocabularul brandului, 
negrul și rozul fiind acompaniate de alb, lila sau havana. Majoritatea monturilor sunt expresii 
ale libertății și bucuriei de a trăi, privitorul întâlnind juxtapuneri de nuanțe contrastante, ce 
susțin discursul formal fie prin tonalitățile de roșu aprins, purpuriu sau vișiniu, fie prin texturi 
derivate din natură (blana de leopard) sau din jocul optic al cusăturilor fine. 

 
Colecţia de ochelari Chantal Thomass este un excelent exemplu pentru potenţialul 

emoţional al accesoriilor vederii, obiecte intime, aflate neîncetat în contact direct cu pielea, 
însă total vizibile, sofisticate, fermecătoare şi seducătoare deopotrivă. Designul ochelarilor 
recurge la forme elansate şi optimiste, ce readuc în primplan ambianţa din perioada “La Belle 
Epoque” ori pe cea a cabarerului parizian din anii '50, punând în valoare personalitatea 
exuberanţa, aerul umoristic şi spriritul libertin al creatoarei. Predomină forma cateye, impusă 
de faimoasa Marilyn Monroe, sex-simbolul anilor `50. Renumita scenă filmată în avion din 
How to marry a millionaire (1953), o peliculă regizată de românul Jean Negulesco, ilustrează 
o trăsătură esenţială a ochelarilor văzuţi drept expresii ale sinelui: “dacă prezenţa lor poate 
intimida, lipsa lor poate deschide calea de a intra în sufletul meu.” Ochelarii sunt mai 
degrabă utilizaţi pentru a contura un personaj decât pentru a detalia o parte din întreg. 
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Conţinutul colecţiei 
Lansată cu prilejul MIDO 2013, colecţia Chantal Thomass Lunettes cuprindea 21 de rame 

pentru vedere, mai mult de două treimi din acestea fiind confecţionate din acetat de celuloză, 
un material ideal pentru a sublinia expresivitatea, caracterul nonconformist şi identitatea  
brandului. În octombrie 2014, colecţia număra peste 50 de modele declinate în câte 3 variante 
cromatice, 12 dintre acestea fiind din aliaje metalice. Cu ocazia SILMO 2015, colecţia 
ajunsese la un total de 63 de articole (49 de modele de monturi optice şi 15 modele de 
ochelari de soare). 

Astăzi, colecţia Chantal Thomass Lunettes conţine atât monturi realizate integral din 
monel sau acetat, cât şi modele mixte în care cele două materiale se suprapun sau se 
completează cu detalii provenite din vocabularul specific lenjeriei de damă - panglici, şireturi, 
şnururi. Colecţia 2015 propune o serie limitată de monturi bazate pe insertul dantelei de 
Calais în masa frontalului din acetat. Tehnic vorbind, dantelă fabricată de Desseilles este 
amplasată între două straturi de acetat de celuloză, oferind un aspect distinct întregii monturi 
şi transformând-o în piesă unicat. Pe lângă acestea, colecţia imită tehnici din universul 
industriei textile, conţinând monturi matlasate sau cusute.  

 
 
 

 
4. Licenta Chantal Thomass Lunettes 
 
Grosfilley Lunettes deține drepturile pentru proiectarea, producția și distribuția 

ochelarilor Chantal Thomass, semnând acordul de licență Chantal Thomass Lunettes în anul 
2013.  
 

Începând cu luna iunie 2013, colecţiile de ochelari Chantal Thomass Lunettes sunt 
distribuite în România de către Sover Optica. 
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Grosfilley Lunettes este un renumit fabricant francez specializat în proiectarea, producția și 

distribuția de monturi optice confecţionate din acetat de celuloză, betaplastic, cauciuc, monel sau oțel 
inoxidabil. În anul 1950, domnul Emile Grosfilley pune bazele companiei Grosfilley Lunettes și 
stabilește sediul în Oyonnax, o localitate franceză situată în Valea Plasticului din Munții Jura ce avea o 
puternică tradiție în confecționarea ochelarilor din acetat de celuloză și materiale plastice. 
Astăzi, departamentul de design Grosfilley Lunettes proiectează anual mai mult de 300 de noi modele 
de monturi optice. Departamentul de vânzări exportă în mai mult de 55 de țări printr-o rețea selectivă 
de distribuitori. În Franța, produsele Grosfilley sunt achiziționate de peste 3000 de magazine de optică 
medicală.  
 
Portofoliul actual al Grosfilley Lunettes cuprinde următoarele colecții de ochelari: 
 

1. 6 branduri în licenţă: Azzaro Paris, Loris Azzaro Paris, Chantal Thomass, Charriol, SportS Charriol şi 
Vicomte A. 

2. 3 house branduri: X-ONE, SO Waoo şi Tehia. 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    #   #   #    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Links: 
Universul Chantal Thomass 
http://www.chantalthomass.fr/lunivers-de-chantal-thomass/history/ 
 
Making of campaign Printemps-Eté 2016 of Chantal Thomass 
https://youtu.be/gU2OobxryIY 
 
 

http://sover.ro/furnizori/grosfilley/
http://www.grosfilley.com/grosfilley-lunettes
http://www.chantalthomass.fr/lunivers-de-chantal-thomass/history/
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	2015, noiembrie - Expoziţia retrospectivă „Impertinenta” dedicată creatoarei a fost găzduită de Muzeul de imprimeuri de stofă din Mulhouse (Franţa). A fost expuse aproape 100 de piese de lenjerie - de la piese unicat până la articole prêt-à-porter - ce au marcat traseul compoziţional al stilistei de-a lungul celor 45 de ani de activitate.
	2016 - brandul de lenjerie de lux Chantal Thomass este unul din reperele globale ale acestui sector. Puternica personalitate artistică a stilistei pariziene îşi pune amprenta pe o largă gamă de produse – parfumuri, cosmetice, ochelari, umbrele, mobilier, sticlărie etc. Notorietatea globală a brandului este atât de mare încât Chantal Thomass este invitată să colaboreze în calitate de art director fie la proiectarea  interioarelor hotelului  boutique Vice Versa din Paris, fie la campanii de responsabilitate socială şi colectare de fonduri: păpuşile decorate pentru UNICEF (2001), maşina de curse Jaguar E-Type concurentă  în cursa de 24 de ore de la Le Mans (2005) sau cardul VISA emis în ediţie limitată de Caisse d`Epargne (2015).
	2. Consumatorul Chantal Thomass
	Chantal Thomass se adresează femeilor care-şi doresc să fie misterioase şi seducătoare, care nu-şi impun restricţii când vine vorba de stil, considerând deopotrivă Parisul drept capitala modei, centru tradiţional de cultură occidentală, etalon al rafinamentului şi simbol al bunului gust. Asocierea brandului Chantal Thomass cu Parisul are menirea să accentueze personalitatea complexă a femeii eliberate de prejudecăţi, pentru care marile oraşe sunt mai degrabă teritorii ale descoperirii de sine dăcât spaţii riguros construite. Femeia Chantal Thomass este mereu în căutarea stărilor autentice, pentru care este dispusă la impertinenţă fără să devină vulgară. Se poate juca cu umor sau experimenta excentricităţi, fiind un caracter puternic în care afirmarea sinelui deţine rolul principal. Femeia Chantal Thomass atrage întotdeauna admiraţia deoarece apariţiile sale pot fi uneori romantice, alteori boeme sau ludice, dar niciodată banale sau timide. Este genul de femeie dorită, ce caută sau provoacă plăcere. Chantal Thomass ştie să poarte şi să asorteze, făcând-o mesagerul ideal al celor mai elocvente sintagme utilizate pe toate meridianele modei: chic şi glamour à la parisiene. Femeile Chantal Thomass cunosc şi apreciază brandurile autentice, dorind să poarte accesorii vestimentare de mare impact, potenţate cu o mare putere de seducţie şi realizate la cele mai înalte standarde de calitate.
	Despre seducţia percepută drept o obsesie feminină
	Pentru 75% dintre femei, moda e, înainte de toate, un mod de a se face plăcute - vocaţie reflexivă: "dacă sunt seducătoare atunci sunt împăcată cu mine însămi". Într-o societate în care majoritatea familiilor sunt confruntate cu probleme de cuplu, seducţia a devenit obsesia cea mai răspândită. "Îmi pot reface viaţa în orice moment. Trebuie să-mi demonstrez că sunt capabilă să seduc în orice clipă."
	3. Colectia Chantal Thomass Lunettes
	Poziționarea colecției
	Chantal Thomass Lunettes este extensie de categorie a brandului Chantal Thomass, conceptul de proiectare al colecției de ochelari ținând seama de valorile binecunoscute ale universului Chantal Thomass, rezumate în sloganul "I only design for women’s pleasure”. Chantal Thomass Lunettes este poziționată în segmentul mass market premium, colecția având o adresabilitate exclusiv feminină.
	Adresabilitatea colecţiei
	Femei cu vârste cuprinse între 25 şi 45 de ani, provenind îndeosebi din mediul urban, cu venituri peste medie. Monturile optice sunt adresate nu doar purtătoarelor de ochelari, ci şi nepurtătoarelor de accesorii pentru vedere, interesate doar de aspectul imediat şi impactul social. Ochelarii de soare au rolul de protecţie împotriva razelor UV, însă datorită conotaţiilor brandului mamă ei devin vectori de expresie şi mesageri ai personalităţii, dovedind rolul primordial al ochelarilor în managementul impresiilor.
	Caracterul colecţiei
	În 1978, designerul Alain Mikli, unul din reperere istoriei contemporane a ochelarilor, lansa sub licență prima colecție de ochelari Chantal Thomass. După 35 de ani, Chantal Thomass îşi revitalizează prezenţa în rândul fanilor săi, propunând o nouă linie de ochelari ce se dovedesc veritabile arme de seducţie, rezultatul purtării lor conducând la o "schimbare de atitudine" din partea purtătoarei şi la puternice rezonanţe afective în rândul privitorilor.
	Creatoarea a extins codul genetic al brandului – siluete remodelate cu accesorii personale de o corporalitate apetisantă, înnobilând monturile cu decoruri în relief derivate fie din textura de satin cusută în X, fie din liniile sinuoase ale lenjeriei brodate, toate având menirea de a face imediat recognoscibil spiritul mărcii. Culorile dominante respectă vocabularul brandului, negrul și rozul fiind acompaniate de alb, lila sau havana. Majoritatea monturilor sunt expresii ale libertății și bucuriei de a trăi, privitorul întâlnind juxtapuneri de nuanțe contrastante, ce susțin discursul formal fie prin tonalitățile de roșu aprins, purpuriu sau vișiniu, fie prin texturi derivate din natură (blana de leopard) sau din jocul optic al cusăturilor fine.
	Colecţia de ochelari Chantal Thomass este un excelent exemplu pentru potenţialul emoţional al accesoriilor vederii, obiecte intime, aflate neîncetat în contact direct cu pielea, însă total vizibile, sofisticate, fermecătoare şi seducătoare deopotrivă. Designul ochelarilor recurge la forme elansate şi optimiste, ce readuc în primplan ambianţa din perioada “La Belle Epoque” ori pe cea a cabarerului parizian din anii '50, punând în valoare personalitatea exuberanţa, aerul umoristic şi spriritul libertin al creatoarei. Predomină forma cateye, impusă de faimoasa Marilyn Monroe, sex-simbolul anilor `50. Renumita scenă filmată în avion din How to marry a millionaire (1953), o peliculă regizată de românul Jean Negulesco, ilustrează o trăsătură esenţială a ochelarilor văzuţi drept expresii ale sinelui: “dacă prezenţa lor poate intimida, lipsa lor poate deschide calea de a intra în sufletul meu.” Ochelarii sunt mai degrabă utilizaţi pentru a contura un personaj decât pentru a detalia o parte din întreg.
	Conţinutul colecţiei
	Lansată cu prilejul MIDO 2013, colecţia Chantal Thomass Lunettes cuprindea 21 de rame pentru vedere, mai mult de două treimi din acestea fiind confecţionate din acetat de celuloză, un material ideal pentru a sublinia expresivitatea, caracterul nonconformist şi identitatea  brandului. În octombrie 2014, colecţia număra peste 50 de modele declinate în câte 3 variante cromatice, 12 dintre acestea fiind din aliaje metalice. Cu ocazia SILMO 2015, colecţia ajunsese la un total de 63 de articole (49 de modele de monturi optice şi 15 modele de ochelari de soare).
	Astăzi, colecţia Chantal Thomass Lunettes conţine atât monturi realizate integral din monel sau acetat, cât şi modele mixte în care cele două materiale se suprapun sau se completează cu detalii provenite din vocabularul specific lenjeriei de damă - panglici, şireturi, şnururi. Colecţia 2015 propune o serie limitată de monturi bazate pe insertul dantelei de Calais în masa frontalului din acetat. Tehnic vorbind, dantelă fabricată de Desseilles este amplasată între două straturi de acetat de celuloză, oferind un aspect distinct întregii monturi şi transformând-o în piesă unicat. Pe lângă acestea, colecţia imită tehnici din universul industriei textile, conţinând monturi matlasate sau cusute. 
	4. Licenta Chantal Thomass Lunettes
	Grosfilley Lunettes deține drepturile pentru proiectarea, producția și distribuția ochelarilor Chantal Thomass, semnând acordul de licență Chantal Thomass Lunettes în anul 2013. 
	Începând cu luna iunie 2013, colecţiile de ochelari Chantal Thomass Lunettes sunt distribuite în România de către Sover Optica.
	Grosfilley Lunettes este un renumit fabricant francez specializat în proiectarea, producția și distribuția de monturi optice confecţionate din acetat de celuloză, betaplastic, cauciuc, monel sau oțel inoxidabil. În anul 1950, domnul Emile Grosfilley pune bazele companiei Grosfilley Lunettes și stabilește sediul în Oyonnax, o localitate franceză situată în Valea Plasticului din Munții Jura ce avea o puternică tradiție în confecționarea ochelarilor din acetat de celuloză și materiale plastice.
	Astăzi, departamentul de design Grosfilley Lunettes proiectează anual mai mult de 300 de noi modele de monturi optice. Departamentul de vânzări exportă în mai mult de 55 de țări printr-o rețea selectivă de distribuitori. În Franța, produsele Grosfilley sunt achiziționate de peste 3000 de magazine de optică medicală. 
	Portofoliul actual al Grosfilley Lunettes cuprinde următoarele colecții de ochelari:
	1. 6 branduri în licenţă: Azzaro Paris, Loris Azzaro Paris, Chantal Thomass, Charriol, SportS Charriol şi Vicomte A.
	2. 3 house branduri: X-ONE, SO Waoo şi Tehia.
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