
A HERITAGE BRAND

Coleção
O homem Danell

Inspiração em filmes emblemáticos 

e atores icónicos.

Uma coleção autêntica, 
com qualidade extrema. 
Peças clássicas, elegantes 
e conservadoras.

Desenhada a pensar no homem
clássico e conservador.
Que evita tendências massificadas.
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Elegante por definição, a linha Danell foi desenhada a 
pensar no estilo tradicional de quem não prescinde 
de autenticidade.

Modelos intemporais produzidos no melhor acetato e 
metais de excelência, como o titânio.

Perfil Danell

Origem

Eyewear
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Autêntico, clássico e conservador, fiel a um estilo 
próprio, que evita tendências massificadas, sem abdi-
car de  qualidade e design.
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Elegante por definição, a linha Danell foi desenhada a pensar no estilo 
tradicional  e conservador de quem não prescinde de autenticidade.

Todo o conceito da marca, que inclui peças eyewear de inspiração 
clássica, relógios de pulso de design simples e funcional e esferográfi-
cas reconhecidas pela sua elegância intemporal, inspira confiança e 
durabilidade.

Origem

A coleção explora o aço inoxidável e o 
acetato de algodão com uma vasta oferta 
de oculares clássicas, marcadamente 
masculinas e hastes cuidadosamente 
trabalhadas.

Em 2021, a marca introduziu na coleção
a exploração de um material inovador: 
o titânio. 

Nos acetatos artesanais as ponteiras em 
metal antialérgico são um detalhe que 
marcam a diferença.
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Perfil Danell

Autêntico, clássico e conservador, fiel a 
um estilo próprio, que evita tendências 
massificadas, sem prescindir de         
qualidade e design. 

Tipicamente urbano, aspeto jovial, leve e versátil, a sua 
imagem personifica o homem de negócios contemporâneo. 
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Eyewear

03
A coleção Danell Eyewear prima por 
formas  conservadoras, privilegiando 
elegância e autenticidade. O design 
clássico e a funcionalidade do produto 
são garantia de conforto e estilo, ainda 
que não ostente logotipo.
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Cores
Cores sóbrias como cinza, off white,            
ruténio, midnight blue e preto.

Padrões
As hastes em metal surgem com                 
inspiração em diferentes padrões de 
tecido dos fatos de homem , como tecido 
a giz, príncipe de gales, olho de perdiz, 
espinha de peixe, entre outros.
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Acetato

Metal

Nas armações em acetato de algodão, 
o design clássico combinado com 
ponteiras em metal antialérgico são 
detalhes que marcam a diferença.

Armações em metal estruturadas 
artesanalmente com detalhes 
discretos e linhas retas. Hastes com 
charneiras de mola monobloco,  
levemente marcadas pelo logotipo 
na ponteira.

Os materiais
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Titânio

BIOCOMPATÍVEL

LEVE

SUSTENTÁVEL

RESISTENTE À CORROSÃO

FLEXÍVEL

HIPOALERGÉNICO

DURADOURO

ALTAMENTE TECNOLÓGICO

Em 2021, a marca Danell lançou a linha 
Titanium, com a exploração do seu 
esplendor e potencial máximo.
Resultado: peças extremamente leves e 
resistentes.

Reconhecido pela sua participação em diversas séries de ficção nacional, 
o ator e modelo Rui Santos,  é o novo embaixador da marca.  

O ator Rui Santos é o rosto da 
Campanha Danell Eyewear
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Distribuído por:

loja.prooptica.pt | www.prooptica.pt | prooptica@prooptica.pt 

A HERITAGE BRAND

Fotografia

João Portugal

Direção de Produto

Alexandra Fernandes

#clássica #conservadora #elegante #funcional


