
VICTORINOX TRAVEL GEAR
PRESENTEERT: EEN WERELD VOL KLEUR
Nieuwe kleurrijke collectie travel gear geïnspireerd op
oriëntaalse specerijenmarkten

 

Brussel, 28 maart 2018 – Victorinox Travel Gear brengt leven in de
brouwerij met nieuwe kleuren voor zijn bestselling collecties, geïnspireerd
op de kleuren van oriëntaalse specerijenmarkten. De limited editions van
de Spectra 2.0, Etherius, Vx Touring, Victoria en Lifestyle Accessoires zijn
verkrijgbaar in een nieuw kleurenpalet variërend van helderoranje tot en
met aardetinten en donkergrijs. Zowel actieve als modebewuste reizigers
genieten daardoor tijdens elke trip niet alleen van de functionaliteit en
kwaliteit van hun koffer of tas, maar ook van de bijzondere kleur.
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De Vx Touring- en Spectra 2.0-collecties zijn verkrijgbaar in feloranje en donkergrijs,

refererend aan de kruidigere specerijen uit het Midden-Oosten. De subtielere specerijen zijn

terug te vinden in de zachte kleuren van de Etherius-, Victoria- en Lifestyle Accessoires-

collecties, verkrijgbaar in unieke aardetinten.

 

Als je het liefst met hardschalige koffers reist, zijn de Spectra 2.0- en Etherius-collectie een fijne

keuze. Zo zijn zowel zakenreizen als vakanties voor de Spectra 2.0-koffers geen enkel probleem

dankzij onder meer de soepel rollende, versterkte dual-caster-wielen en overzichtelijke

inpakpanelen en -compartimenten. Daarnaast is de Etherius-collectie ultralicht, zodat je

bijvoorbeeld nog meer onmisbare spullen mee kunt nemen op reis. Beide collecties zijn gemaakt

van 100 procent virgin polycarbonaat, wat zorgt voor een stijlvolle en zeer duurzame afwerking.

 



 

De Vx Touring-collectie, gemaakt van slijtvaste stoffen, is speciaal ontworpen voor actieve

reizigers. Dankzij het ruime aanbod aan handbagage- en ruimbagagekoffers, duffels en

backpacks kan elke reiziger zo slim en licht mogelijk pakken. De Wheeled Global Carry-On is de

lichtste handbagagetas uit de Victorinox Travel Gear-collectie. En de Vx Touring Wheeled 2-in-1

Carry-On is eenvoudig om te toveren van backpack tot duffel op wieltjes.

 



De Victoria-collectie voor vrouwen biedt passende tassen voor iedere gelegenheid. Veelzijdig als

ze zijn, beschikken ze onder meer over verwijderbare sleutelcompartimenten, elastische ritsen

en verstelbare schouderbanden.

Zelfs zonder in het vliegtuig te stappen, waan je je met deze bijzonder gekleurde limited edition-

collecties van Victorinox Travel Gear op een geurige, oriëntaalse specerijenmarkt.

 

De limited edition-collecties liggen vanaf april in de winkels. 

 

 

Noot voor de redactie

Beeldmateriaal van de verschillende collecties is te vinden in onze newsroom. Voor meer

afbeeldingen of overige vragen kunt u contact opnemen met victorinox@lvtpr.com.

 

Specificaties van de verschillende collecties zijn via onderstaande links te vinden:

o  Spectra 2.0. Nieuwe kleuren: Gold Flame en Rabbit

o  Etherius. Nieuwe kleuren: Dark Earth Nomad en Incense

o  Vx Touring. Nieuwe kleuren: Gold Flame
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OVER VICTORINOX (BE)

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.

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.

o  Victoria. Nieuwe kleuren: Dark Earth Nomad en Incense

Victorinox (BE)newsroom

https://victorinox-be.pr.co/
http://victorinox-be.pr.co/
http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=1N-2F8fkDnVDa02lyj8AY-2FdUjatFEQdB1c3czDi8gsB17OOa1VmQCwuzt54tPnRoXLzhb9SyXU44IILW9r-2BsI42-2BnCjmkm0mmZiS-2F5eRaEFpqXg1p2p2DEQz8TKlIsfiKw6EwKD0UPm9iSzLpfzw-2Bv0Rp-2F7LzBaG-2BNMl9PDRl56DI-2B2UbuiHh7a3Zt-2Bvuq5xVF_pCPqXNJldfYdLjRf9gLLFntVNTuImeXVYzVsn5OiZ5TLM4D-2BTMOykaWyeDLxd3-2B-2F3h236OZ9RXMqBA0gO0HfzdsYHWHjS-2BHU0a2CpMlhd-2BAA1vxneGKu0Nz0eQvgyxJL6FT6C2Zuc6IQApEZR1waRfoT6YnRrYmEM9-2BuNsHh06j-2FcL-2Bb8FcpwaGAeVA91G5i2tb1UJtDk1CRNbFkQF6wV9UtbvoWGtYtUKkvW23gqK4z4mR-2BYQ2kuIqo9SZX-2BgURrXN4-2FjJEvSCLKS48-2FmB4e35VzBTxCnNhsTo0091U7gBBnorS-2FYgY6L8g5l3YWxfu

