
 

 

De zomerplannen zijn gemaakt en het schooljaar is  bijna afgerond. De 
zomervakantie kan eindelijk beginnen! Hoog tijd dus om alvast uit te kijken 
naar een gepaste schooloutfit voor het nieuweschooljaar.  Wij  hebben alvast 
een selectie gemaakt voor de “back to school” uit de collectie van SAMSONITE! 

 My First Samsonite  

De nieuwste spruit onder de My First Samsonite collectie is de kleurrijke "Fruit" 
collectie. Een leuke tassencollectie  voor kinderen met fantasie. Deze collectie 
bestaat uit lichtgewicht materialen, grote handige en zacht rubberen 
grijpstangen  en de handjes van deze modellen kunnen worden geopend en 
gesloten met Velcro straps. Prijzen variëren van 13€ tot 85€ 

 Sammies Dreams  

Een nieuw diertje “De schildpad”  heeft de  Sammies Dreams familie vervoegd. 
Alle stoffen bestaan uit polyester en dankzij de grote ritssluitingen kunnen de 
kinderen hun tas gemakkelijk open –en dichtritsen. Prijzen variëren van 16€ tot 
86€ 

 Paradiver  

De makkelijk te herkennen Paradiver Collectie is  gebaseerd op skydiving, is 
stevig en comfortabel. De collectie heeft een  sportieve, dynamische en stoere 
look en is tegelijkertijd  functioneel en ergonomisch. De Paradiver rugzak is nu 
verkrijgbaar in geel, rood, blauw en zwart  en biedt een maximaal comfort 
dankzij het rugpaneel met schuimvulling en de ergonomische 



schouderriemen. Prijs: 69€ 

 Univ-Lite  

De Univ Lite behoort tot de lichtste reistassen bij Samsontie. De collectie  heeft 
een jong en fris design en de praktische rugzakken zijn ideaal voor dagelijks 
gebruik.De laptop rugzak is verkrijgbaar in aqua groen, rood, grijs en 
zwart. Prijs: 49€ 

 Thermo Tech macbook en PC hoezen 

De Thermo Tech is een hoezencollectie die dun genoeg is om in een rugzak, tas 
of aktetas te passen en stevig genoeg om uw laptop of tablet te 
beschermen. Met een nieuwe productiemethode op basis van de innovatieve 
“Thermo Welding technologie” en het XRD-schuim beschermt Thermo Tech uw 
toestellen in stijl. Er bestaan afzonderlijk modellen voor Apple of pc-modellen. 
De magneetsluiting onderstreept de focus op hightech. De macbook en pc 
hoezen zijn verkrijgbaar in lichtblauw, zwart, paars en rood. Prijzen variëren 
van 30€ tot 45€ 

 Tabzone Ipad hoezen 

De Tabzone collectie zorgt ervoor dat uw Ipad goed is beschermd. De hoge 
kwaliteitsmaterialen en de slimme snufjes maken deze lijn een must voor de 
moderne tabletgebruiker. Verschillende standen mogelijk.Verkrijgbaar in 
blauw, rood, pruim en zwart. Prijzen vanaf 39€ tot 55€  

 
Klik HIER voor beeldmateriaal in hoge resolutie.  

Prijzen en productnamen  staan rechts van het beeld vermeld. 

Lezersinformatie: www.samsonite.be – 055/33 33 70 

 

 

https://plus.google.com/photos/107879771062072873166/albums/5888953744508066529?banner=pwa&authkey=CPzDi9On8sSvEQ
http://www.samsonite.be/

