
Land Rover en Clarks lanceren collectie
herenschoenen
De gerenommeerde Britse merken Land Rover en Clarks hebben hun expertise

gebundeld en een herenschoenencollectie met de naam Life.Limitless

gepresenteerd. De collectie voor het najaar van 2018 bestaat uit drie ontwerpen

die geïnspireerd zijn op het Go Anywhere-karakter en de veelzijdigheid van Land

Rover.

 

De drie modellen zijn ontworpen voor allerlei terreinen: van de stad tot de bergen. De CLR.51N

is de lichtste schoen, ontworpen met de stad in gedachten. De CLR5w.N is het meest veelzijdige

ontwerp en de CLR53.N is speciaal ontworpen voor bescherming, stabiliteit en comfort in een

ruige omgeving.



De herenschoenencollectie van Land Rover en Clarks is de start van een samenwerking. In de

komende vijf jaar presenteren beide merken elk jaar twee Life.Limitless-collecties: de ene in de

lente en de andere in de herfst. Elke collectie is gebaseerd op drie kernprincipes: grip,

buitenactiviteiten en stabiliteit.

 

Joe Sinclair, Director of Branded Goods and Licensing van Jaguar Land Rover: "It is fantastic

to be collaborating with another renowned British brand such as Clarks. The Life.Limitless

range perfectly combines the world-class design and innovation that both Land Rover and

Clarks are famous for".

 

Jason Beckley, Chief Brand Officer van Clarks, zegt: "Partnering with Land Rover on this

project is incredibly exciting. There is an obvious synergy between our brands, not just

through our shared British heritage but also through both companies' dedication to design

detail and innovation. We made sure the collection adheres to a set of three core design

principles: Grip, Environment and Stability. Much like the Land Rover vehicles, the shoes are

terrain appropriate, providing practicality and comfort in equal measure to the wearer,

elements that are core to our DNA."

 

De Life.Limitless-collectie is nu verkrijgbaar via Clarks.com en in geselecteerde Clarks-winkels.

https://www.clarks.com/
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OVER LAND ROVER NEDERLAND

Land Rover specialiseert zich al sinds 1948 in het ontwerpen en produceren van authentieke
vierwielaangedreven auto’s die zich onderscheiden door de grootste omvang van capaciteiten in hun
respectievelijke segmenten. Daarbij neemt Land Rover zijn verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. Onze
activiteiten op dit gebied zijn gebundeld in ons Our Planet programma. Dit omvat duurzame productie,
ontwikkeling van nieuwe technologie en de humanitaire activiteiten kennis verruimen en levenskwaliteit
verbeteren. De assemblage van alle modellen gebeurt al sinds begin 2006 volledig klimaatneutraal. Zie
www.landrover.nl/ourplanet voor meer informatie. Iedere nieuwe Land Rover heeft 3 jaar volledige
fabrieksgarantie met een maximum van 100.000 km, 6 jaar carrosseriegarantie en uitgebreide 24-uurs
hulpverlening bij pech onderweg voor een periode van 3 jaar.

Aldo van Troost
PR Manager Jaguar Land Rover 
T. 0345 68 88 42
M. 06 51 4224 70
E. avantroo@jaguarlandrover.com

mailto:avantroo@jaguarlandrover.com
https://landrovernederland.pr.co/documents/36556
https://landrovernederland.pr.co/documents/36546
https://landrovernederland.pr.co/images/291657
https://landrovernederland.pr.co/images/291653
http://www.landrover.nl/ourplanet


Land Rover Nederlandnewsroom

https://landrovernederland.pr.co/
https://landrovernederland.pr.co/

