
Frame 
Holland 

 14  15

V
O

O
R

J
A

A
R

 2
0

2
3

O
P

T
IE

K
 &

 M
O

D
EO

P
T

IE
K

 &
 M

O
D

E
V

O
O

R
J

A
A

R
 2

0
2

3

Tijdens de Silmo in Parijs werd ieders blik getrokken 
door een zeer indrukwekkende foto van het interieur 
van een zonnige brillenfabriek.  Het bleek de stand 
van Frame Holland te zijn waarbij de toeschouwer 
een duidelijk beeld kreeg van dit pure Nederlandse 
fabricaat.      

In de fabriek in Burgerveen worden de kunststof- en 
metaalcollectie van Preciosa ontworpen, ontwikkeld 
en geproduceerd. Hoewel een deel van het maak-
proces door machines is overgenomen, zijn cruciale 
fases van het productieproces nog altijd handmatig. 
Dat geldt voor het fabriceren en assembleren van 
de onderdelen, het afpolijsten van de acetaatbrillen, 
de eindcontrole en het poetsen van de bril voor hij 
in de etui gaat. De monturen worden vervaardigd uit 
bioacetaat – een kunststof gemaakt van katoen en 
houtpulp – van Mazzucchelli uit Italië.

Commentaar van Amsterdam Made: ‘Afgezien van de 
levering van de grondstof, gebeurt alles dus in eigen 
huis; een duurzame manier van werken’. Menno en 
Saskia vertellen: “Het bioacetaat van Mazzucchelli 
komt altijd over land onze kant op, nooit met het vlieg-
tuig. Binnenshuis produceren we op Hollandse wind-
energie, hebben we individuele werkplekverlichting 
– waardoor niet de hele productieruimte verlicht hoeft 
te worden – en een apart systeem voor de koeling van 
de machines. De restproducten worden gescheiden 
en voor hergebruik aangeboden.” 

Frame Holland is de laatst overgebleven brillenfabriek 
van Nederland. De huidige eigenaren van het bedrijf 
hebben elk hun eigen expertise. Menno Borsboom 
ontwerpt de brillen, zijn broer Hans vervaardigt ze en 
zijn zus Saskia zorgt ervoor dat ze bij gespecialiseerde 
opticiens in de schappen komen te liggen. Zij worden 
ondersteund door tien medewerkers in de binnen-
dienst en vijf in de buitendienst.

Frame Holland onderscheidt zich van alle andere 
Nederlandse brillenmerken doordat alles in eigen huis 
gerealiseerd wordt: van het ontwerp tot de verkoop 
aan opticiens. Reden te over voor Amsterdam Made 
om dit bedrijf te onderscheiden met hun Keurmerk: 
een erkend kwaliteitslabel voor lokale en duurzame 
producten uit de regio Amsterdam.  

En dan is die jarenlange ervaring – deels overgedra-
gen door hun vader – een enorme voorsprong. Niet 
voor niets is Frame Holland de enige overgebleven 
brillenfabriek in Nederland. Met een montuur van het 
merk haal je niet alleen een kwaliteitsproduct in huis; 
je zet een stukje Nederlands erfgoed op je neus.

www.frameholland.com 

Puur Nederlands fabricaat  


