
The North Face® introduceert Khumbu Pack

Geïnspireerd op Nepal, het koninkrijk van de avonturier

Bornem, 28 mei 2018 – Het Khumbu Pack van The North Face® is vanaf nu beschikbaar.

Deze collectie ontleent zijn naam aan de Khumbu-vallei in Nepal en is geïnspireerd op de

heldere kleuren van de gebedsvlaggen die vaak voorkomen in de Himalaya. Het Khumbu Pack

omarmt volledig het mantra van The North Face® voor lifestyle-collecties: inspired by the

mountains, made for the city.



Het Khumbu Pack omvat iconische items als de Base Camp Duffel, de 1990 Mountain Q-jas en

de Fine Tee met korte mouwen, maar ook enkele toepasselijke nieuwkomers zoals de Base

Camp-slippers en de Raglan Red Box-hoodie. Stuk voor stuk in heldere en levendige kleuren:

blauw, wit, rood, groen en geel – net zoals de Himalaya-gebedsvlaggen.



ABOUT THE NORTH FACE (BE)

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

 

Gebedsvlaggen hangen vaak aan bergruggen en -toppen in de Himalaya en zegenen het

omringende landschap met gebeden die door de wind gedragen worden. De heldere kleuren

symboliseren vuur, water en aarde.

De collectie, gefotografeerd in de straten van Kathmandu en vandaag in een lookbook

vrijgegeven, toont waar The North Face® zijn inspiratie haalde. De regio wordt zowel door The

North Face® als de bergsport-community gewaardeerd en het Khumbu Pack is een passende

ode – volledig op maat van de hedendaagse, urban explorer.

 

Het Khumbu Pack is vanaf nu zowel voor mannen als vrouwen beschikbaar op

www.thenorthface.eu en in een selectie officiële The North Face®-winkels. Volg @thenorthface

voor nieuws over toekomstige productlanceringen.

https://www.thenorthface.eu/nl_be


(buiten)sportwinkels. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Californië, op een duurzaam gebouwde campus (LEED
Platinum-gecertificeerd). Kijk voor meer informatie op www.thenorthface.nl.
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