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Travel expert American Tourister viert feest:  
In 80 jaar de wereld rond  

 
 
American Tourister, het luggage merk dat stijlvolle en duurzame koffers produceert, bestaat dit jaar 80 jaar. Reden 
voor een feestje! De travel expert komt daarom met een aantal spectaculaire nieuwe producten geïnspireerd op 
80 jaar reizen. De koffers weerspiegelen met hun speelse uiterlijk het karakter van hun drager: modebewuste 
youngsters die graag waar zien voor hun geld. En door het lichte gewicht kan het koffer maximaal gepakt worden 
met al je favoriete outfits. In 80 jaar de wereld rond, met American Tourister!  
 
 
 

Jazz – Helder, Modern en Urban 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Young urban hipsters die graag reizen kunnen hun hart ophalen wanneer ze de variatie aan vrolijke prints, 
geraffineerde designs en kleurrijke stijlen van de nieuwe American Tourister by Samsonite collectie zien. Wie zegt 
dat praktisch saai moet zijn? De nieuwe Jazz™ lijn is perfect voor degene die graag wat stijl wil toevoegen aan 
de vakantie, maar geen afbreuk wil doen aan het reisgemak! The Vintage collectie biedt een blik in het rijke 80-
jarige bestaan van American Tourister door de originele advertenties van het merk tussen 1950 en 1960 te 
illustreren op de koffers. Met de vrolijke Marine Flower collectie hoef je je nooit meer zorgen maken over of je de 
koffer wel kunt terug vinden op de bagageband. The Subway collectie werd geïnspireerd door het metronetwerk 
van grote steden en heeft daardoor een moderne en urban look. Reizigers halen bovendien hun voordeel uit de 
handige, veilige ritsen en vlotte wieltjes. De lijn is verkrijgbaar in de maten small tot en met large, dus van weekend 
break tot aan twee weken vakantie. Steel de show op het vliegveld! 
 
Aanbevolen verkoopprijs start vanaf 75 EUR 
 
 

 
 
 

Malibu Spring – lichtgewicht en elegant 
 
 



 
 

 
 

 

Met een nieuwe look en een gigantische vermindering van gewicht, is de 
Malibu SpringTM lijn onderscheidend, kleurrijk en stijlvol. Deze American 
Tourister collectie onderscheidt zich van andere koffers door de fashionable 
en stylish look in combinatie met de verschillende bijzondere materialen, 
elegante patronen en details. De kleinste koffer weegt maar 2,1 kilo, en 
heeft een goed georganiseerde binnenkant, een uniek handvat aan de 
zijkant waarin een combinatieslot is geïntegreerd en een groot opbergvlak 
aan de voorkant. De koffer is beschikbaar in drie kleuren: Lipstick Pink, Black 
en Navy Blue.  

 
 
Aanbevolen verkoopprijs start bij 89 EUR  
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Manon van den Brand 
MaisonPR 

Sofie Lee  
SAMSONITE Benelux 

Tel: + 31 20 671 22 90 Tel: + 32 55 33 33 49 
Email: manon@maison-pr.nl Email: sofie.lee@samsonite.com 

 
 
NOOT VOOR DE REDACTIE:  
 
In 2013 viert American Tourister haar 80 jarige expertise op het gebied van moderne, stylish en 
betrouwbare reisartikelen die plezier en avontuur bieden aan wereldwijde reizigers. Vanaf de start 
in 1933, toen Sol Koffler een vrijwel onverwoestbaar assortiment aan de collecties van vandaag 
de dag toevoegde, geniet het bedrijf al 80 jaar lang van de productie van koffers die zelfs de 
sterkste kwaliteitstesten doorstaan.  
American Tourister werd in 1993 overgenomen door Samsonite en blijft profiteren van de 
expertise, kennis en kunde van 's werelds toonaangevende bagage merk.  
 
Met een breed spectrum aan producten beschikbaar, is American Tourister ideaal voor jonge 
reizigers, professionals maar ook voor gezinnen. American Tourister toekomstvisie is afgeleid van 
het enthousiasme en avontuur dat reizen met zich meebrengt en de kwalitatieve kleurrijke bagage 
die verkrijgbaar is tegen een eerlijke prijs. In dit feestelijk jaar blijft het bedrijf de norm voor 
speelse en betrouwbare reiscollecties die ongeëvenaarde waarde voor hun geld bieden. 
 American Tourister investeert continu in nieuwe manieren om wereldwijde reizigers te bereiken. 
Een actieve Facebook pagina en interactieve wedstrijden leveren een schat aan mogelijkheden 
en entertainment voor de hedendaagse on-the-go reizigers.  
 
www.americantourister.eu 
www.facebook.com/AmericanTourister 
http://www.samsonite.be 
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