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Pentru toți cei care
nu sunt mulțumiți cu nimic altceva decât cu
ce-i mai bun.
Pentru cei care decid să meargă pe drumul lor
în loc să calce pe urmele altora.

Pentru toți cei care nu pierd niciodată din
vedere imaginea de ansamblu și văd chiar și
cele mai mici detalii.
Pentru cei care iubesc lucrurile făcute
cu mâini pricepute, cu o pasiune infinită,
cu măiestrie durabilă.
Pentru toți cei care merg
și mai departe pentru a se regăsi.

CÂND ÎȚI CUNOȘTI ORIGINEA
ȘTII ÎNCOTRO SĂ MERGI

MINAMOTO înseamnă „origine” în
japoneză.
Situat în prefectura Fukui, orașul Sabae
este locul de naștere al industriei
japoneze de ochelari, precum și
originea brandului MINAMOTO.
O tradiție îndelungată centrată pe
cultivarea măiestriei meșteșugărești ce
pornește cu articole lăcuite și ajunge
până la fabricarea hârtiei washi ori
producția de ochelari.
Fiecare dintre ochelarii MINAMOTO
întruchipează istoria niponă și o
traduce în obiecte adaptate cerințelor
contemporane, folosind atât tehnici
tradiționale, cât și cele mai avansate
procese de prelucrare a titanului.

ORIGINEA ORIGINALULUI
Discursul narativ constuit în jurul
brandului evocă autenticitatea actului
creativ și valoarea tradițiilor nipone.
Logo-ul MINAMOTO este realizat
manual de Hiroaki Tajima, maestrul de
caligrafie ce colaborează
cu grupul Charmant.
Ochelarii MINAMOTO respectă
măiestria artizanilor japonezi, maxima
precizie și înalta calitate ilustrând
îndelungata expertiză dobândită în
producția de ochelari.

În procesul de fabricație, folosim atât
tehnologii moderne, cât și tehnici
tradiționale. Astfel, ne concentrăm pe
obținerea celui mai bun rezultat.
MINAMOTO ● colecție unică și
originală, pe care numai
Charmant o poate face.

PENTRU CEI CARE NU SE MULȚUMESC
DECÂT CU CE-I MAI BUN

Acesta nu este un metal obișnuit,
ci este titan.
Încă din anii 1980, designerii Charmant
au remarcat proprietățile excelente ale
titanului, grupul nipon fiind una dintre
primele companii din lume care a
produs rame pentru ochelari
realizate din titan.
Titanul pur etichetat Made in Japan are
o puritate absolută de 99,4%, fiind un
etalon recunoscut la nivel mondial.
Charmant a fost una dintre primele
companii din lume care a produs rame
pentru ochelari realizate din titan. După
1983, titanul a devenit o parte
integrantă a istoriei noastre și identifică
ADN-ul Charmant.

PROIECTATE CU DRAGOSTE.
FĂCUTE SĂ REZISTE.
Titanul nu este doar durabil, ci și
extrem de confortabil. Este antialergic
și rezistent la coroziune, ușor și nonmagnetic, robust și durabil. Titanul este
indicat persoanelor alergice la nichel.

TRASĂM NOI REPERE ALE
UTILIZĂRII TITANULUI
Obținerea calității începe cu selecția
materialelor. Alegem beta-titanul
pentru cel mai bun raport flexibilitaterezistență-confort, precum și titanul
japonez cu o puritate absolută de
99,4%, un etalon mondial
în industria ochelarilor!
Înalta puritate este verificabilă de-a
lungul întregului lanț de aprovizionare,
generând o experiență unică
purtătorilor de ochelari.
Pernițele nazale sau terminalele
ochelarilor MINAMOTO sunt fabricate
din titan, ceea ce le transformă în
produse cu utilizare îndelungată.

PENTRU TOȚI CEI CARE VĂD ANSAMBLUL
ȘI NU UITĂ DETALIILE.

Uneori, trebuie să privești în trecut
pentru a descoperi căi inovatoare.
Ilustrând măiestria tradițională a
artizanilor japonezi,
Colecția MINAMOTO este inspirată de
ochelarii ce au făcut istorie ori de
conceptele filozofiei Zen, precum și de
modelele prezente în colecția privată a
domnului Kaoru Horikawa, fondatorul
Charmant Group.
Fiecare pereche de ochelari este o
capodoperă. Obsesia pentru detalii,
precum și afinitatea pentru minimalism
au prefigurat formele esențiale și
eleganța designului.

PENTRU CEI CARE DECID SĂ MEARGĂ
PE DRUMUL LOR ÎN LOC SĂ
CALCE PE URMELE ALTORA

MINAMOTO este un gest de
originalitate.

Fabricate 100% în Japonia, ramele de
ochelari MINAMOTO sunt concepute
să dureze, fiind confecționate din cel
mai bun titan japonez și având o
calitate neegalată de
nicio altă linie de fabricație.
Bazate pe mixul dintre minimalismul și
minuțiozitatea specifice culturii
japoneze, ramele MINAMOTO sunt
obiecte atemporale atât prin stil, cât și
prin caracteristici – cu adevărat
originale.
Pentru cei care au ales deja un drum.
Pentru cei originali.
.

PORTOCHELARI EXECUTAȚI MANUAL

Pasiunea pentru originalitate nu
privește doar ochelarii. Se reflectă și în
concepția portochelarilor pliabili,
realizați manual din
hârtie organică washi.

După câteva luni de căutări în regiunea
Imadate, a fost descoperită o afacere
de familie specializată în tehnica
fabricării hârtiei washi, ce înțelege pe
deplin etosul MINAMOTO.
După cum fiecare pereche de ochelari
MINAMOTO este unică, așa și fiecare
portochelar din hârtie Washi este
manufacturat într-un mod unic.
.

UN ORIGINAL. PENTRU ORIGINALI.

Portochelarii pliabili MINAMOTO sunt
tributari culturii tradiționale japoneze.
Textura special concepută pe hârtia
Washi - 100% organică - este
cunoscută sub numele de
„Sumi-Nagashi” și este creată cu
cerneală japoneză, folosind o
pensulă de caligrafie.
Această ideogramă este modelată
individual de un meșter artizan.
.

PENTRU CEI CE IUBESC ADEVĂRUL.
Deoarece MINAMOTO este un brand
unic, campania de comunicare reflectă
acest fapt. Designul produselor se
caracterizează printr-o abordare
minimalistă. Fabricate 100% în Japonia,
ramele MINAMOTO sunt confecționate
din cel mai bun titan japonez, având o
calitate neegalată de oricare alt
producător de ochelari.
Credem că povestea campaniei trebuie
să reflecte conceptul nostru unic de
abordare a produsului, precum și
designul minimalist. Dacă alți
producători de ochelari utilizează
imagini generice de produse, noi
adoptăm o abordare total diferită.
Aceste trăsături particulare sunt
reflectate de conceptul creativ al
campaniei de imagine. În cadrele
filmate pentru MINAMOTO, orientăm
camera doar asupra ochelarilor noștri,
evocând astfel mister și entuziasm.

UN ORIGINAL. PENTRU ORIGINALI.

Aducând un omagiu originilor
japoneze, imaginile de campanie
realizează o asociere cu propriile
noastre simboluri culturale.
Deoarece suntem originali, urmăm
calea onestității și adevărului.
Pentru noi, samuraiul este un simbol al
înaltei precizii transpuse în ochelarii
noștri. Geisha reprezintă frumusețea
atemporală a produselor noastre,
ilustrând eleganța și stilul lor unic.
Imaginile de campanie exprimă esența
MINAMOTO - originalitatea.
Pentru cei care merg pe drumul lor.
Pentru cei care nu se mulțumesc decât
cu ce-i mai bun.
Așa suntem noi.

Modelul KAMBEI
MN31000-AW Antique Brown
Puritatea liniilor, atenția acordată detaliilor și înalta calitate a
materialului, ne transpun în inima valorilor și tradițiilor japoneze.
O ramă din beta titan ce are statutul unui adevărat obiect de design.
Pe conturul anourilor monturii Kambei sunt prezente motive
decorative embosate cu finețe.
Pernițele nazale sunt din titan pur, iar ambele terminale sunt
personalizate cu frumoasele pictograme kanji Minamoto.

Modelul KIKUCHIYO
MN31001-AGAntique Gold
Minimalism zen prin excelență, Kikuchiyo este o perfectă expresie a
know-how-ului japonez. O combinație perfectă de funcționalitate și
estetică, frontalul acestui model denotă o imagine puristă și
atemporală, grație formei sale poligonale.
Urmând trasee geometrice, gravuri elegante împodobesc partea
exterioară a anourilor din beta titan. Kanji-ul Minamoto - laitmotivul
mărcii - este reliefat pe ambele terminale.

Modelul KYUZO
MN31002-LGlight Grey
Mai mult decât simplitatea, Kyuzo reflectă tot know-how-ul Minamoto.
Experiența Charmant se răsfrânge într-un model conceput
asemeni unui obiect de artă:
linii perfecte, confort absolut și design atemporal.
Kanji-ul Minamoto - care înseamnă „Origine“ - este ștanțat pe bara
superioară a frontalului cu punte dublă, precum și
pe ambele terminale.

Modelul AKIRA
MN31003-GPGold plated
Acest model emblematic al colecției Minamoto întruchipează esența
autenticității. Fără decorațiuni - dar și fără pernițe nazale, frontalul
Akira este extrem de minimalist, ilustrând designul inspirat de
filozofia Zen. Meticulos și elegant, Akira uimește prin geometria
puristă, purtându-ne gândul într-un trecut artistic și rafinat, fără de
care istoria ochelarilor nu ar fi arătat așa cum o vedem astăzi.

Modelul GOROBEI
MN31004-GPGold plated
Decorat cu migală pe puntea centrală și pe terminale, Gorobei se
eliberează de ornamentele superflue, pentru a sublinia elementele
esențiale ale ochelarilor: confort, fineţe şi frumuseţe.
Pernițele sale din titan pur și terminalele personalizate identifică un
model atemporal, cu statut de operă de artă, pe care orice purtător
se va bucura să-l poarte de-a lungul anilor.

Modelul HEINACHI
MN31005-RGRose Gold
Geometrizat, echilibrat și minimalist, Heihachi sublimează colecția
Minamoto cu aspectul său autentic și rădăcinile japoneze. Proiectat
cu grijă – asemeni oricărui obiect făcut să reziste, Heihachi este un
exemplu perfect al relației dintre frumusețe și funcționalitate, atribut
specific culturii nipone.

Modelul SHICHIROJI
MN31006-WPWhite
Aparținând tipologiei de ochelari “2 în 1”, Shichiroji combină într-un stil
autentic tehnicile artizanale cu forma panto. Decorate cu meticulozitate,
terminalele au gravate kanji-ul Minamoto, element identitar ce apare și
pe puntea superioară a parasolarului detașabil. Prin design, confort și
versatilitate, Shichiroji este preferatul purtătorilor de ochelari
permanenți. Alegerea filtrului solar a respectat conceptul MINAMOTO,
clip-on-ul fiind echipat cu lentile polarizante Made in Japan.

Modelul KATSUSHIRO
MN31007-DO | Dark Brown
Ușor de recunoscut datorită formei unice a punții centrale, Katsushiro
aduce un omagiu originilor japoneze, compoziția culminând cu
frumoase gravuri practicate în vecinătatea articulației. Brațele monobloc
au secțiune variabilă, dovedind vasta experiență a specialistului mondial
al titanului. E uimitor modul în care este distribuit beta-titanul, contrastul
cromatic punând în valoare designul brațelor, precum și puternica
expresivitate plastică a ramei.

Modelul NORIKO
MN31008-HV | Havana
Esențializat, dar nu mai puțin sofisticat, Noriko excelează în proporțiile
sale, îmbinând aspectul delicat și confortul absolut. Ținând mereu
seama de promisiunea MINAMOTO – ramele sunt un obiect capabil să
te însoțească timp îndelungat, decorațiuni discrete au fost gravate cu
rigoare pe anouri, reflectând uimitoarea măiestrie și tradiționala
precizie japoneză.

Modelul SHINO
MN31009-BK | Black
Considerat modelul fanion al întregii colecții, modelul feminin Shino are
atributele specifice acestui statut: frontalul este tratat diferit în cele două
zone adiacente planului pupilelor, partea superioară fiind extrem de fin
gravată. Atenția la detalii și înaltul nivel de finisare al structurii de betatitan atestă caracterul artizanal și orientarea brandului către purtătorii
atrași de ochelari pe cât de simpli, pe atât de sofisticați. Lait motivul
colecției - kanji-ul Minamoto - este prezent pe capetele terminalelor.

Modelul YUKIKO
MN31010-GP | Gold Plated
Mesager al tipologiei pantos, Yukiko aduce un omagiu culturii japoneze
prin intermediul gravurilor practicate meticulos pe ambele brațe. În
schimb, tehnologiile de prelucrare a beta-titanului aduc un aer
contemporan și confirmă expertiza Charmant. Unicitatea lui Yukiko este
tributară clip-on-ului polarizant. Elementul identitar - kanji MINAMOTO este delicat încorporat în ansamblul ramei, atât pe puntea de legătură a
parasolarului, cât și pe capetele terminalelor.

Modelul HARUKO
MN31011-RG | Rose Gold
Acest model supradimensionat, de formă hexagonală, are un design
minimalist, susținut prin detaliile tehnice și cele ornamentale. Gravuri
delicate decorează brațele cu secțiune variabilă și evidențiază zona cea
mai vizibilă darși cea mai robustă a acestor componente vitale pentru
confortul anatomic al ramei. Haruko combină istoria ochelarilor si
tehnologiile prezentului intr-o compoziție elegantă și rafinată.

SANJURO
MN31012-AY | ANTIQUE GRAY
Sanjuro shares its name with the hero and title of
the classic Japanese feature film. The Minamoto
Sanjuro frame, in antique grey, gold plating and
white, has a masculine geometric shape and reveals
a classic pattern on endpieces.
MN31012-GP | GOLD PLATED

MN31012-WP | WHITE

45
38
23
140

KUNIE
MN31013-GP | GOLD PLATED
The Kunie frame pays homage to the character in
the action-packed Samurai classic Sanjuro. This
unisex look flatters with its stylish vintage appeal.
Rims are rounded and a classic pattern is engraved
on the bridge and endpieces. This light frame is
finished in antique gold, gold plating and grey.
MN31013-AG | ANTIQUE GOLD

MN31013-LG | LIGHT GREY

45
44
24
140

IZUMI
MN31014-WP | WHITE

MN31014-GP | GOLD PLATED

MN31014-GR | GREY

Sharing its name with a character from the
Kurosawa adventure Hidden Fortress, the elegant
Izumi glasses are softly square and delicately
coloured in white, grey and gold plating. A classic
pattern on the bridge and unique finishes set this
style apart: demi patterns and urushi-inspired black
on selected models.

49
44
20
140

IORI
MN31015-GP | GOLD PLATED

MN31015-AG | ANTIQUE GOLD

MN31015-LG | LIGHT GREY

The Lori frame, in light gold, antique gold and gold
plating, takes its name from a Samurai character in
the classic Japanese feature film Sanjuro. A frame
for everyone, this minimalist eyewear delights
with its clean geometric rims and unique colour
finishings: antique gold, urushi-inspired temples and
demi-patterns on selected models.

48
41
21
140

YUKIHIME
MN31016-RG | ROSE GOLD

MN31016-DB | DARK BROWN

MN31016-GP | GOLD PLATED

MN31016-GR | GREY

Princess Yukihime is a force of nature in the classic
Japanese action film Hidden Fortress. Inspired by her
strength and elegance, the round shaped Yukihime
frame delights in rosé gold, grey, demi brown and gold
plating. Sophisticated urushi red or demi finishings on
selected models, and a classic bridge pattern enhance
the premium quality of this frame.

49
44
20
140

YUKIHIME
MN31017-GP | GOLD PLATED

MN31017-AY | ANTIQUE GRAY

MN31017-WP | WHITE

General Hyoe is a character in the beloved Kurosawa
feature film Hidden Fortress and the name of this
square masculine frame style. Hyoe stands out in
white, antique gray and gold plating. Unique touches
include demi tones and antique finishings on
selected models, and a classic pattern on bridges
and temples

49
41
22
145

ROKUROTA
MN31018-LG | LIGHT GREY

MN31018-AG | ANTIQUE GOLD

MN31018-GP | GOLD PLATED

A hero of the Japanese film classic Hidden Fortress,
Rokurota is also the name of this high-quality men’s
eyewear. Rounded rims and light grey, gold plating
or antique gold tones evoke classic retro style.
Wearers will appreciate the exclusive antique and
demi pattern finishing on selected models as well
as engravings on bridge and temples.

48
43
22
145

CHIDORI
MN31019-RG | ROSE GOLD

MN31019-GP | GOLD PLATED

MN31019-WP | WHITE

A heroine from the Japanese Samurai film Sanjuro,
Chidori lends her name to this striking women’s frame.
Round shaped with a subtle cat-eye tilt, this weightless
look is available in white, rosé gold and gold plating.
Contrasting rim colours in urushi black or demi patterns
on selected models, as well as a classic pattern on the
bridge and temple make this a statement style piece.

50
44
20
140

KAEDE
MN31020-WP | WHITE

MN31020-AY | ANTIQUE GRAY

MN31020-GP | GOLD PLATED

MN31020-RG | ROSÉGOLD

Named after Lady Kaede, a leading character in
the Japanese film Ran, these eyeglasses impress
with their fashionable geometric lines and opulent
finishings: urushi red, demi tones or antique
colouring on selected models. This stunning frame
comes in rosé gold, white, gold plating and antique
grey.

50
43
19
140

HANBEI
MN31021-WP | WHITE
Named after a character from the classic Japanese
samurai movie Sanjuro, the Hanbei frame in white,
antique brown and antique grey, impresses with its
rimless geometric shape and advanced monoblock
pressure mount system. This masculine look reveals
a classic pattern on the bridge and endpieces.
MN31021-AG | ANTIQUE GOLD

MN31021-AW | ANTIQUE BROWN

50
40
22
145

TSURUMARU
MN31022-BU | BURGUNDY

MN31022-GP | GOLD PLATED

MN31022-LG | LIGHT GREY

This sophisticated frame is named after Tsurumaru, a
heroine of the Japanese movie classic Ran. The rimless
panto style has an advanced monoblock pressure mounted
composition that emphasises its airy contemporary flair.
In light grey, burgundy and gold plating, urushi-inspired
red finishing on selected models and elegant engravings
intensify this eyewear’s rich aesthetic.

44
43
22
145

OTOYO
MN31023-RG | ROSE GOLD

MN31023-AY | ANTIQUE GRAY

MN31023-WP | WHITE

Named after a young heroine in the Japanese
film Red Beard, the Otoya frame flatters with its
rimless geometric shape and airy look. An advanced
monoblock pressure mount system underlies the
spare look. Temples and bridge are expressed in rosé
gold, white and antique grey. An exclusive classic
pattern is revealed on endpieces and the bridge.

47
40
22
145

Distribuitor autorizat în România

021 351 66 26

office@sover.ro

www.soveroptica.ro

www.minamoto-eyewear.com

Dacă Shakespeare a scris Cum vă place, Charmant ne arată Cum se face.

