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THE NORTH FACE BASE CAMP DUFFEL
BORN IN 1986.
EXPLORING EVER SINCE.
Een waar travel-icoon dat al sinds 1986 de standaard zet op het gebied van stijl en
duurzaamheid. Van de Base Camp Duffels zijn vandaag de dag meer dan dertig verschillende
combinaties qua kleur en formaat verkrijgbaar. Daarmee is de ongelooflijk robuuste duffel de
ultieme tas voor expedities.

Dankzij zijn iconische design en het supersterke Base Camp-materiaal, kun je erop vertrouwen
dat jouw uitrusting veilig blijft. Op welk avontuur dan ook. Stop je sleutels en portemonnee in
de end-cap pocket met rits om er direct bij te kunnen. En gebruik de mesh pocket aan de
binnenzijde om alles georganiseerd te houden. Ben je onderweg, draag de tas dan comfortabel
aan de gestoffeerde handgrepen of met de afneembare, ergonomische schouderband.

Meer informatie en om de tas aan te schaffen: www.thenorthface.com. Of deel je Base Camp
Duffel avonturen met @thenorthface #basecampduffel.
Voor beeldmateriaal ga naar onze newsroom.
OVER THE NORTH FACE
The North Face®, een merk van VF Corporation, werd in 1966 opgericht met als doel het
ondersteunen van avontuurlijke buitensporters in alle weersomstandigheden. Vandaag de dag
zijn we toonaangevend op het gebied van buitensport. We leveren producten die door sporters
getest zijn en die hun nut bewezen hebben tijdens expedities. Producten om de grenzen van het
menselijk potentieel mee te verkennen en uit te dagen. Door middel van
duurzaamheidsprogramma's beschermen we onze speelomgeving en beperken we onze impact
op de planeet. Producten van The North Face® zijn wereldwijd verkrijgbaar bij goede,
gespecialiseerde (buiten)sportwinkels. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Californië, op een
duurzaam gebouwde campus (LEED Platinum-gecertificeerd). Kijk voor meer informatie op
www.thenorthface.nl.
Vind ons op

Instagram: @TheNorthFace
Twitter: @TheNorthFaceEU
Facebook: www.facebook.com/thenorthface
Google+: plus.google.com/TheNorthFace
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The North Face Facebook Moderation PolicyThe North Face Facebook Page is presented by VF Corporation.The
North Face is committed to create a community that encourages self-expression and reflects our brand’s values
and The North Face Facebook page is...
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