
VICTORINOX LANCEERT
MULTIFUNCTIONELE ALTMONT-
BACKPACKCOLLECTIE: VAN BUITENLEVEN
TOT BUSINESSMEETING

Ibach, Zwitserland, 1 juli 2017 – Victorinox Travel Gear lanceert de Altmont-

backpackcollectie, een serie rugtassen die functionaliteit naar een hoger niveau

tilt. Zo zijn de tassen geïnspireerd op het iconische Zwitserse zakmes van het

merk en onder meer uitgerust met praktische tools zoals een flesopener. In

combinatie met het innovatieve design biedt de serie een complete Zwitserse

backpackervaring.

Van businessmeeting tot buitenleven

De Altmont-backpacks zijn zo slim ontworpen dat ze zijn aan te passen aan elke situatie. Ze zijn

vervaardigd uit een zeer sterk polyester materiaal, dat zowel duurzaam als stijlvol is. Daarnaast

zijn de backpacks voorzien van een beschermend compartiment, speciaal bedoeld voor laptops.

De collectie voldoet aan verschillende specifieke gebruikersbehoeften en is daarom

onderverdeeld in drie productcategorieën:
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OVER VICTORINOX (NL)

Over Victorinox Travel Gear AG

Victorinox betrad in 1999 de internationale travel gear-markt – met de Amerikaanse TRG Group als
licentiehouder. In augustus 2014 nam Victorinox de volledige verantwoordelijkheid voor de productgroep travel
gear op zich, met als doel deze te versterken en uit te breiden. Hiermee werd het nieuwe bedrijfsonderdeel
Victorinox Travel Gear AG geboren, dat is gevestigd in het hoofdkantoor in Zwitserland.

Altmont Professional-backpacks zijn uitgerust met een uitneembare accessoires-organizer

voor onder andere opladers, snoeren, USB-sticks en pennen. Deze organizer is eenvoudig

toegankelijk en ook los te gebruiken. De tassen zijn verkrijgbaar in de universele kleur zwart.

Daarnaast is een aantal modellen voorzien van Travel Sentry®-combinatiesloten voor meer

veiligheid, of een geïntegreerde multi-tool gebaseerd op het Zwitserse zakmes.  

 

Altmont Classic-backpacks zijn speciaal gemaakt om zwaardere spullen te dragen, en

voorzien van versterkt verstevigd weefsel materiaal en gewatteerde schouderbanden. Je vindt je

items snel en eenvoudig terug dankzij de strategische openingen. De backpacks zijn verkrijgbaar

in drie klassieke kleuren: zwart, blauw en olijfgroen. De klassieke modellen zijn uitgerust met de

op het Zwitserse zakmes geïnspireerde multifunctionele flesopeners, die zijn gemaakt in de

messenfabriek in Ibach, Zwitserland.

Altmont Active-backpacks zijn voorzien van bevestigingspunten, daisy chains en

snoersystemen waardoor je eenvoudig items als schoenen en helmen aan de buitenkant van de

backpack kunt bevestigen. Zo kun je tijdens klimtochten of andere avonturen al je spullen kwijt.

Het metalen verstelpunt op de schouderbanden heeft twee functies – je kunt er zowel de

schouderbanden mee verstellen, als flessen openen. Het gewatteerde rugpaneel, de load lifters

en borstbanden bieden maximaal draagcomfort – ook tijdens langere tochten. Deze categorie

backpack is verkrijgbaar in de kleuren grijs, bordeauxrood en klassiek zwart.

“Ooit werden backpacks enkel gebruikt voor rondreizen en bergbeklimmen, maar nu worden ze

steeds vaker ook ingezet voor alledaagse activiteiten, bijvoorbeeld door actieve zakenmannen en

-vrouwen”, zegt Carsten Kulcke, CEO van Victorinox Travel Gear. “De nieuwe collectie is

gebaseerd op onze Zwitserse afkomst. Onze designteams hebben zich gericht op de praktische

aspecten én het belang van comfort bij het dragen van een backpack.”



De Victorinox Travel Gear-collectie bestaat uit onder meer een groot assortiment aan zakelijke koffers,
lifestyletassen, reisaccessoires en klein lederwaren. Elk product is ontworpen om veeleisende
reisomstandigheden te doorstaan en blinkt uit op het gebied van geavanceerde technologie, functionaliteit en
duurzaamheid.

Over Victorinox
Victorinox is de wereldwijde leverancier van unieke producten van hoge kwaliteit die van pas komen in
verschillende dagelijkse situaties: Zwitserse zakmessen, bestek, horloges, travel gear, kleding en geuren. Het
hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Ibach, Schwyz, midden in Zwitserland. Hier startte de oprichter van
het bedrijf, Karl Elsener, in 1884 met het maken van bestek. Een aantal jaar later ontwierp hij het eerste
legendarische Zwitserse zakmes.
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