
 

 
 

 

 
 

Cosmolite & Short Lite by Samsonite 

LICHTER DAN LICHT  
 

 
 

 

Lichtgewicht is het credo van de nieuwe Samsonite collecties. De reisexpert bij uitstek, komt 

daarom met een set koffers die het de reiziger nóg gemakkelijker maakt. Zo is de populaire 

Cosmolite nu in een nog lichter jasje gestoken zodat je trendy en geheel in stijl met deze 

lichtgewicht je reis kunt vervolgen. Maar dat is niet alles. Voor reizigers die het overgewicht 

meer dan beu zijn, komt Samsonite nu ook met een geheel nieuwe aanwinst in de lichtste 

klasse, de Short Lite. Travel light met Samsonite!   

 

Cosmolite sterker en lichter dan ooit  

Met de Cosmolite reis je in stijl. Deze collectie die dit jaar zijn vijfjarig 

bestaan viert, is nu door Samsonite geheel gerestyled en een echte 

lichtgewicht. De Cosmolite Spinner 75/28 is nu zelfs 18% lichter en weegt 

nog maar 2,8 kilo dankzij het bijzondere Curv materiaal dat ook wordt 

gebruikt in ijshockeyschaatsen, scheenbeschermers, surf- en kiteboards. 

Naast superlicht zijn ze hierdoor ook schokbestendig en sterk zodat je 

bezittingen extra beschermd zijn tijdens je trip. Ook hoef je met deze classic 

niet meer te sjouwen want door de elegante handvaten aan zowel de 

bovenkant en de zijkant van de koffer kun je hem nu snel en handig 

manoeuvreren en optillen.  

Samsonite’s Cabin Crew  

Heb je geen zin in gedoe bij de douane, dan is de Cabin Size uit de Cosmolite collectie met 

slechts 1.8 kg een ware must. Deze koffer weegt zelfs minder dan een grote fles water (1,9 kg)! 

Bovendien voldoet hij aan de strengste cabine eisen en kun je hem bij iedere airline aan boord 

meenemen. Deze koffer is een elegante en stijlvolle reispartner, vooral geschikt voor korte 

zakelijke tripjes maar ook voor vakantiegangers die graag licht reizen zou deze koffer wel eens 

een BFF kunnen worden.  

 

Short Lite vindt lichtgewicht opnieuw uit  



 

 
 

 

 
 

Of je nu in het vliegtuig naar New York springt of een enkeltje Rome boekt, de Samsonite Short 

Lite zorgt voor een fijne vakantie. Deze allerlichtste koffer van Samsonite - slechts 1,6 kilo - is 

gestroomlijnd, elegant van uitstraling en heeft alle belangrijke extra’s in huis. Zo is de Short Lite 

voorzien van een gemakkelijk ticket pocket waar je je belangrijke documenten snel in op kunt 

bergen en ze er even snel weer uit tevoorschijn kunt halen. Op die manier hoef je niet steeds je 

hele bagage te doorzoeken op jacht naar je boardingpass.  

 

Weekendbreak  

Ga je gewoon lekker een weekendje weg dan is de Short Lite weekendtas de ultieme 

reisoplossing. Deze tas is speciaal ontworpen voor het gemakkelijk vervoeren van je bagage. 

Met slechts 0.9 kg voelt het alsof je een gewone tas draagt. Maar door de uitzonderlijke indeling 

en capaciteit kun je al je essentials inpakken voor een fijne weekendtrip naar Parijs.  

 

Prijs en verkrijgbaarheid  

De Samsonite Cosmolite serie is beschikbaar in verschillende modellen en maten, met inbegrip 

van een beautycase en verschillende spinners. Deze collectie is verkrijgbaar in verschillende felle 

kleuren zoals Emerald Green en bluejeans, violet, naast het populaire zilver, zwart en rood. 

Prijzen vanaf: € 325,-. 

 

De Samsonite Short Lite serie is beschikbaar in de kleuren plum en grijs. De serie bestaat uit 

verschillende modellen variërend van een rolling tote tot en met een spinner.  

Prijzen vanaf: € 89,-. 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Manon van den Brand  

MaisonPR  

Sofie Lee  

SAMSONITE Benelux 

Tel: +31 20 671 2290 Tel: +32 55 33 33 49 

Email: manon@maison-pr.nl Email: sofie.lee@samsonite.com 

 

 
Noot voor de Redactie:  

 
Samsonite, de onbetwiste marktleider en trendsetter op het gebied van reisbagage heeft een erfgoed 

dat meer dan 100 jaar terug gaat. Door reizen te promoten, roept Samsonite reizigers wereldwijd op in 

stijl kilometers te maken, herinneringen te creëren en te genieten van elke seconde van hun reis met 

revolutionaire reizen oplossingen. Daarnaast biedt Samsonite, in lijn met de lange geschiedenis van 

doorbraken op het gebied van research & development, innovatieve reisoplossingen aan zoals de unieke 

hard side collecties gemaakt van het super lichte en revolutionaire Curv ® materiaal en de soft side 

collecties gemaakt van Advanced Hybrid Technology™ (AHT). Samsonite biedt reizigers ook een breed 

scala aan zakelijke en casual producten en persoonlijke accessoires en houdt zo haar positie als 

marktleider en trendsetter hoog. Ondanks een lange geschiedenis van innovatieve ‘industry firsts’ blijft 



 

 
 

 

 
 

Samsonite zijn concurrenten voor door on trend te blijven en voortdurend te beredeneren vanuit de 

behoefte van de reiziger om zo zijn of haar reiservaring te verbeteren.  

Samsonite investeert dan ook voortdurend in nieuwe manieren om contact te leggen met de moderne 

reiziger. Zo heeft Samsonite een handige reis app en leuke Facebook games geïntroduceerd. Maar ook op 

het Samsonite YouTube-kanaal worden voortdurend informatieve filmpjes gepost.  

Zie ook voor meer informatie www.samsonite.nl  

 

Met Samsonite aan je zijde houdt niets je meer tegen om bestemmingen na te jagen, die nieuwe horizon 

te ontdekken en de wereld buiten jouw fantasie na te jagen.  

 
www.samsonite.com / www.samsonite.nl 

www.facebook.com/samsoniteofficial 

 

www.youtube.com/samsoniteeurope 

 

Enjoy Every Second: http://youtu.be/CRD7B7K_CBQ 

 
 

Samsonite Travel Miles App: http://itunes.apple.com/gb/app/samsonite-travel-miles-europe/id402853695?mt=8 or  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inthepocket.samsonite&hl=en 
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