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TWEE ICONISCHE BRITSE MERKEN 
HEBBEN DE HANDEN INEEN 
GESLAGEN, EEN HARMONIEUZERE 
SAMENWERKING IS NAUWELIJKS 
DENKBA AR. 

The Barbour for Land Rover Collection haalt inspiratie uit het 
erfgoed en de sterke punten van twee iconen van Brits design en 
bouwt verder op gemeenschappelijke kenmerken als capaciteiten, 
design, betrouwbaarheid en stijl.

Afwerking, details en vakmanschap zijn van het allerhoogste 
niveau en zijn gecombineerd met de eigentijdse designs van deze 
nieuwe collectie, waarin meer getailleerde vormen en traditioneel-
robuuste Barbour-constructie samengaan. 

Van kleding tot cadeau-artikelen biedt de Barbour for Land Rover 
Collection een interpretatie van de bekende all-terrain- en all-
weather-capaciteiten van beide merken.

Harmonieuze combinatie? 
Wij denken van wel.

De “Barbour for Land Rover” collectie is in Europa te verkrijgen via 
de Barbour winkels. Meer informatie vindt u op 
www.barbour.com/barbour-land-rover-stockists

http://www.barbour.com/barbour-land-rover-stockists


DAMES LORDENSHAW QUILT JACK 

Dit elegante, stijlvolle jack is uitgevoerd met Barbours signature 
diamant quiltpatroon en comfortabele katoenen voering in het 
exclusieve Land Rover Tartan dessin. De tweeweg ritssluiting 
is gecombineerd met een overslag met drukknopen om wind 
en regen buiten te houden, terwijl een getailleerde pasvorm 
en fraaie lederen riem voor een vrouwelijk silhouet zorgen. 
Beschikbaar in Zwart.

HEREN OTTERDON JACK

De Otterdon is goed uitgerust om aangename 
warmte te bieden. De buitenlaag met 
Barbour’s signature diamant-quiltpatroon is 
gecombineerd met een warme overslagkraag 
gevoerd met luxueus en zacht Alcantara en een 
katoenen voering met het nieuwe Land Rover 
Tartan dessin. Markante details zijn Land Rover 
drukknopen op de voorzijde en de overslagen 
van de zakken en een zak met ritssluiting op de 
borst om waardevolle spullen in op te bergen. 
Beschikbaar in Olijfgroen en Marineblauw.

DAMES PENCHFORD JACK

De Penchford is fraai en duurzaam, en 
combineert robuuste styling met luxueuze 
details. De buitenlaag is gemaakt van gewaxt 
katoen en de voering van lichtgewicht katoen 
met Land Rover Tartan dessin. Luxueuze 
details in bruin leder, zoals de in het oog 
springende lederen kraag en de randen van 
de insteekzakken, zijn samen met de bovenste 
drukknop met Land Rover logo voorbeelden 
van de fantastische aandacht voor detail.  
Beschikbaar in Olijfgroen.



HEREN CRAGLOUGH VEST

Dit nonchalante vest kan bij mild weer als toplaag 
worden gedragen, maar is ook perfect als isolerende 
tussenlaag onder een jas. Doorlopende ritssluiting 
met logo op trekker, die aansluit op een warme 
overslagkraag, die met trekkoordjes kan worden 
aangetrokken. Beschikbaar in Donkergrijs. 

EXPLORER TAS

Deze veelzijdige tas heeft precies het juiste formaat 
voor korte reizen en een enkele overnachting. 
Duurzame constructie met robuuste, gewaxt katoenen 
bodem met externe noppen voor extra stabiliteit. 
Voorzien van twee lederen handgrepen, versterkt 
met geklonken nagels met het merkteken. Inclusief 
sterke, katoenen draagriem. De voering is uitgevoerd 
in Barbour’s exclusieve Land Rover Tartan voor een 
geraffineerde interieurafwerking. Kleur: Olijfgroen.



2015

Welkom bij de Land Rover collection, een 
zorgvuldig geselecteerde collectie; kleding, 
cadeau-artikelen en accessoires, die zijn 
ontworpen met Land Rover rijders en 
liefhebbers in gedachten. 

Of u nu een vleugje offroad-stijl wilt toevoegen 
aan uw garderobe met onze Land Rover 
kleding of op zoek bent naar een iPhone-cover 
waarmee u zich onderscheidt van de massa - 
wij hebben precies wat u zoekt.

Contacteer uw Land Rover verdeler 
voor meer informatie.

THE LAND ROVER COLLECTION

HERITAGE REISTAS

Klassieke, 35 liter grote weekendtas, gemaakt van 
zacht en soepel natuurlijk generfd leder, met een 
voering van quilted katoen.



LAND ROVER HEREN T-SHIRT 
(OVALEN LOGO)

Het geweven, ovalen Land Rover logo is 
prominent aanwezig op dit heren T-shirt 
van hoge kwaliteit. Dit regular-fit T-shirt met 
ronde hals heeft tevens geprinte Terrain 
Response-symbolen op de mouw. Gemaakt 
van 100% katoenen jersey. Beschikbaar in de 
maten XS tot en met XXXL.

LAND ROVER HEREN TRUI MET CAPUCHON

Perfect voor een extra kledinglaag wanneer het 
buiten kouder wordt. Dit sweatshirt met ritssluiting 
en capuchon is gevoerd met fleece voor extra 
warmte en heeft een ovalen Land Rover logo in 
siliconen reliëfprint op de borst, grille-design details 
in de doorgestikte voering van de capuchon en de 
grijze lederen koorden, en geribbelde manchetten 
en onderrand voor extra comfort. Beschikbaar in de 
maten XS tot en met XXXL.



LAND ROVER DAMES FLEECE

Biedt een getailleerde, vrouwelijke pasvorm. 
Deze stijlvolle dames fleece heeft een 
signature botanisch borduurdesign op 
de zijpanden. Geribbelde manchetten en 
een langer rugpand bieden extra comfort. 
Beschikbaar in de maten XS tot en met XXL.

LAND ROVER ZIJDEN DAMESSJA AL

Deze prachtige zijden sjaal heeft een 
door het Land Rover designteam 
handgetekend patroon, met een artistieke 
visie op het merk. De afbeelding 
is geïnspireerd door verschillende 
elementen, inclusief klassieke heritage-
posters, de iconische Series 1, moderne 
Land Rover grilles en velgen. Deze sjaals 
worden gemaakt in Como, Italië, gedrukt 
op de beste Italiaanse zijde en verpakt in 
een luxueuze box.

LAND ROVER DAMES POLOSHIRT

Ontwikkeld om een meer vrouwelijke, 
flatterende pasvorm te bieden. Deze 
stretch katoenen pique heeft signature 
ontwerpdetails, zoals een botanische print 
onder de kraag, aan de binnenzijde van 
de knoop-overslag en op de rug van de 
nek-omslag. De voorzijde is afgewerkt met 
knopen met Land Rover logo en geweven, 
ovalen Land Rover logo op de borst. 
Beschikbaar in de maten XS tot en met XXL.



LAND ROVER HEREN POLOSHIRT

Deze klassieke polo’s zijn beschikbaar in 
verschillende kleuren en hebben details, 
zoals prints van Terrain Response-symbolen 
op de mouw, een geribde kraag en een 
geweven, ovalen Land Rover logo op de 
borst. Gemaakt van 100% enkelvoudige 
katoenen jersey. Beschikbaar in de maten 
XS tot en met XXXL.



LEDEREN ATTACHÉKOFFER 

Deze hoogwaardige attachékoffer is 
uitgevoerd in soepel leder en voorzien 
van Land Rover logo en contrasterende 
stiknaden op de zijden. Het interieur is 
bekleed met suède en biedt verschillende 
opbergvakken om uw spullen te organiseren.

LAND ROVER NOTITIEBOEKJE 
GROOT

Dit notitieboekje in formaat 15 x 21 cm 
heeft 152 pagina’s, een harde kaft en 
een Land Rover logo op de voorzijde en 
gedrukte logo’s op elke pagina. Dit in 
zwart uitgevoerde notitieboekje heeft een 
elastieksluiting en tevens een opbergvak 
voor bijvoorbeeld bonnetjes.

RANGE ROVER SLEUTEL USB-STICK

Deze 8 GB USB-stick is uitgevoerd in het 
design van de Range Rover sleutel en heeft 
een drukknop-ontgrendeling voor de 
USB-aansluiting.

LEDEREN PORTFOLIOTAS

Deze in soepel leder uitgevoerde 
portfoliotas is voorzien van het Land Rover 
logo en contrasterende stiknaden op de 
zijden. Het interieur is bekleed met suède, 
met verschillende opbergvakken voor het 
organiseren van uw spullen.
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1 ADVENTURE BEER
2  JONGENS DEFENDER 

T-SHIRT
3 MEISJES EVOQUE T-SHIRT
4  BASEBALL PET VOOR 

KINDEREN
5  LAND ROVER 

SPEELAUTO’S

MEISJES DEFENDER T-SHIRT 

Dit meisjes T-shirt is uitgevoerd 
met een print van het iconische 
Defender silhouet op de borst met 
koplampen in contrasterende kleur 
en contrasterende stiknaden op de 
schouders. 

JONGENS DEFENDER LONG-SLEEVE 
T-SHIRT 

Dit jongens T-shirt is uitgevoerd met een print 
van het iconische Defender silhouet op de 
borst met ‘glow in the dark’ koplampen en 
contrasterende stiknaden op de schouders. 

JONGENS VEHICLE T-SHIRT 

Dit jongens T-shirt heeft een silhouet van 
Land Rover modellen op de borst en 
contrasterende stiknaden op de schouders. 

MEISJES EVOQUE LONG-SLEEVE 
T-SHIRT 

Dit meisjes T-shirt is uitgevoerd met 
een print van het Range Rover Evoque 
silhouet op de borst met koplampen in 
contrasterende kleur en contrasterende 
stiknaden op de schouders.
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7 LEDEREN ATTACHÉKOFFER 

Deze hoogwaardige attachékoffer is 
uitgevoerd in soepel leder en voorzien van 
Land Rover logo en contrasterende stiknaden 
op de zijden. Het interieur is bekleed met 
suède en biedt verschillende opbergvakken 
om uw spullen te organiseren.

6  LAND ROVER LEATHER LOOP 
SLEUTELHANGER

Maak een keuze uit een selectie 100% 
lederen Loop sleutelhangers met gemakkelijk 
trek en draai vergrendelmechanisme 
in geborsteld metaal, voor eenvoudig 
toevoegen of verwijderen van sleutels. 
Beschikbaar in verschillende kleuren: Zwart, 
Rood en Ivoorkleur.

5  LAND ROVER ONY X 
MANCHETKNOPEN

Deze Land Rover Onyx manchetknopen 
hebben een inleg in onyx met fijne 
groefjes en door de Range Rover Evoque 
geïnspireerde details op de zijden.

4  LEDEREN TRI-FOLD 
PORTEFEUILLE

Deze in soepel leder uitgevoerde 
portefeuille is voorzien van Land Rover 
logo en contrasterende stiknaden op de 
voorzijde. Het binnenwerk is geschikt voor 
zes creditcards en heeft twee vakken 
voor bankbiljetten.

3  RANGE ROVER SPORT 
METALEN MODEL 

1:43 metalen verzamelaarsmodellen van de 
Range Rover Sport. Beschikbaar in Chile 
Red, Fuji White en Corris Grey.

2 LEDEREN IPAD-COVER

Deze lederen iPad-cover is voorzien van 
subtiel Land Rover logo op de voorzijde 
en heeft een hard-shell binnenwerk die 
extra bescherming biedt voor uw iPad-
scherm. De cover heeft drie vouwposities, 
die tevens dienst doen als keyboard-stand. 
Geschikt voor iPad 2.

1 K ASJMIEREN SJA AL 

Deze 100% kasjmieren sjaal in formaat 
30 x 150 cm is voorzien van subtiele 
Land Rover borduursels en is een perfect 
winteraccessoire voor zowel heren als 
dames. Gemaakt in Schotland.
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HEREN CROOK TRUI 

Deze stijlvolle heren trui is 
gemaakt van 100% lamswol 
voor de warmte en is 
uitgevoerd met ronde hals 
en lange mouwen. Voorzien 
van contrasterende panelen 
op de zijden en schouders. 
Beschikbaar in Marineblauw 
en Olijfgroen.

HEREN CRAGLOUGH 
VEST

Dit nonchalante vest kan 
bij mild weer als toplaag 
worden gedragen, maar is 
ook perfect als isolerende 
tussenlaag onder een jas. 
Doorlopende ritssluiting 
met logo op trekker, die 
aansluit op een warme 
overslagkraag, die met 
trekkoordjes kan worden 
aangetrokken. Beschikbaar 
in Donkergrijs. 

HEREN TARSET ‘ZIP 
THRU’ 

De Tarset is een stoere, 
mannelijke lamswollen 
trui uit de exclusieve 
samenwerking tussen 
Barbour en Land Rover. 
Beschikbaar in Olijfgroen.

HEREN CHIRDON 
VEST 

Dit nonchalante vest 
heeft een lamswollen en 
gequilte voering voor 
extra warmte. Het kan 
gemakkelijk worden 
gedragen als toplaag of 
tussenlaag, afhankelijk van 
het weer. Beschikbaar in 
Marineblauw.

HEREN CARRAW 
JACK

Dit jack, dat is gemaakt 
van Barbour Sylkoil 
gewaxt katoen, heeft 
handwarmer zakken, 
een robuuste tweeweg 
ritssluiting en robuuste 
drukknoopsluitingen. Met 
een luxueuze lederen 
kraag, gevoerd met zachte 
corduroy, en een voering 
met het nieuwe Land Rover 
Tartan dessin is dit jack 

heerlijk warm in de winter. Beschikbaar in Olijfgroen.

HEREN OTTERDON 
JACK

De Otterdon is goed 
uitgerust om aangename 
warmte te bieden. 
De buitenlaag met 
Barbour’s signature 
diamant-quiltpatroon is 
gecombineerd met een 
warme overslagkraag 
gevoerd met luxueus en 
zacht Alcantara en een 
katoenen voering met 
het nieuwe Land Rover 

Tartan dessin. Markante details zijn Land Rover drukknopen op de 
voorzijde en de overslagen van de zakken en een zak met ritssluiting 
op de borst om waardevolle spullen in op te bergen. Beschikbaar in 
Olijfgroen en Marineblauw.

HEREN BARBURN 
GILET

Met ruit quiltpatroon voor 
uitstekende isolatie. Dit 
veelzijdige gilet is het enige 
dat u nodig hebt om warm 
te blijven op een milde 
winterdag of als extra laag 
onder uw jas wanneer het ‘s 
winters serieus koud wordt. 
Designelementen zijn een 
opstaande kraag, drukknopen 
en royale zakken. Beschikbaar 
in Marineblauw en Olijfgroen.

HEREN CHARTNER 
JACK

Dit stijlvolle jack is rijk aan 
fraaie designelementen, 
inclusief een luxueuze, 
geborstelde afwerking 
van de buitenste gewaxt 
katoenen laag en een 
corduroy kraag met flap 
voor extra bescherming 
bij slecht weer.  
Schouderapplicaties en 
elleboogstukken bieden 
duurzaamheid, terwijl 

de voering is gedecoreerd met de nieuwe Land Rover Tartan. 
Beschikbaar in Marineblauw en Olijfgroen.

HEREN GRINDON 
JACK

Het Grindon jack is 
gemaakt voor nat weer 
en heeft een hightech 
buitenlaag die zowel 
waterdicht als ademend 
is voor een comfortabele 
bescherming tegen slecht 
weer. Beschikbaar in Zwart.

HEREN TIPALT JACK

De Tipalt is niet alleen 
elegant en bijzonder 
stijlvol, maar ook uitstekend 
berekend op zijn taak. Een 
buitenlaag van gewaxt 
katoen is gecombineerd 
met een heerlijk warme 
gequilte voering. Robuuste 
drukknopen aan de warme 
overslagkraag garanderen 
extra bescherming bij slecht 
weer, terwijl meerdere 
buitenzakken bijdragen 
aan het gebruiksgemak. 
Beschikbaar in Zwart.

HEREN KEENSHAW 
JACK

Dit jack van dik, gewaxt 
katoen heeft een 
isolerende quiltvoering, 
handwarmer zakken en 
klittenbandsluitingen aan 
de manchetten, waaraan 
u direct kunt zien dat de 
Keenshaw is gemaakt voor 
slecht weer. Een corduroy 
kraag - compleet met 
extra flap - biedt extra 
bescherming tegen slecht 
weer. Beschikbaar in Zwart.

HEREN 
BRADLEYHALL 
SOFTSHELL JACK

De Bradleyhall is een 
veelzijdig softshell jack 
en is uitgevoerd met een 
duurzame buitenlaag, 
inclusief ventilatiedetail op 
de rug voor extra comfort. 
Off-centre ritssluiting, 
klittenband overslagsluiting 
en een vlotte opstaande 
kraag zijn andere details. 
Twee buitenzakken zijn 

afgewerkt met wasbare waxstof en hebben waterdichte ritssluitingen. 
Een dubbel elastisch koord in de onderboord voorkomt tocht. Een 
hoogglans Land Rover drukknop houdt de kraag stevig gesloten. 
Beschikbaar in Zwart.

HEREN ALLERY 
QUILT JACK 

Dit elegante, stijlvolle 
en warme jack is 
ontworpen met een 
baffle quilt-afwerking 
voor de buitenlaag 
en een fraaie staande 
kraag die kan worden 
gesloten voor extra 
warmte. De manchetten 
zijn uitgevoerd met lycra 
om slecht weer buiten te 
houden. Beschikbaar 
in Zwart.

HEREN FALSTONE 
JACK

Dit stijlvolle jack is 
gemaakt van Barbour 
Sylkoil gewaxt katoen en 
heeft een gequilte voering 
voor extra warmte. De 
met leder afgewerkte 
overslagkraag kan 
worden vastgezet met 
een drukknop voor extra 
bescherming bij slecht 
weer. Beschikbaar in Zwart.

HEREN BIRKLY JACK

Dit klassieke, van gewaxt katoen gemaakt jack, heeft een 
katoenen voering voor extra warmte en comfort. Voorzien van 
Land Rover afwerking op de mouw. Andere ontwerpdetails zijn 
meerdere zakken en een met leder afgewerkte, weersbestendige 
omslagkraag voor extra bescherming en stijl. Beschikbaar in Zwart.
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DAMES 
LORDENSHAW 
QUILT JACK 

Dit elegante, stijlvolle 
jack is uitgevoerd met 
Barbours signature 
diamant quiltpatroon en 
comfortabele katoenen 
voering in het exclusieve 
Land Rover Tartan dessin. 
De tweeweg ritssluiting is 
gecombineerd met een 
overslag met drukknopen 
om wind en regen buiten 

te houden, terwijl een getailleerde pasvorm en fraaie lederen riem 
voor een vrouwelijk silhouet zorgen. Beschikbaar in Zwart.

DAMES PENCHFORD 
JACK

De Penchford is fraai en 
duurzaam, en combineert 
robuuste styling met 
luxueuze details. De 
buitenlaag is gemaakt 
van gewaxt katoen en de 
voering van lichtgewicht 
katoen met Land Rover 
Tartan dessin. Luxueuze 
details in bruin leder, zoals 
de in het oog springende 
lederen kraag en de 

randen van de insteekzakken, zijn samen met de bovenste drukknop 
met Land Rover logo voorbeelden van de fantastische aandacht 
voor detail.  Beschikbaar in Olijfgroen.

ATTACHÉTAS OLIJFGROEN

Deze Land Rover attachétas is een fraaie, zakelijke tas met 
luxueuze, gewaxt lederen afwerking en gepreegd lederen logo.

EXPLORER TAS

Deze veelzijdige tas heeft precies het juiste formaat voor korte reizen 
en een enkele overnachting. Duurzame constructie met robuuste, 
gewaxt katoenen bodem met externe noppen voor extra stabiliteit. 
Voorzien van twee lederen handgrepen, versterkt met geklonken 
nagels met het merkteken. Inclusief sterke, katoenen draagriem.  
De voering is uitgevoerd in Barbour’s exclusieve Land Rover Tartan 
voor een geraffineerde interieurafwerking. Kleur: Olijfgroen.

HEREN GRINDON JACK

Het Grindon jack is gemaakt voor nat weer en heeft een hightech 
buitenlaag die zowel waterdicht als ademend is voor een 
comfortabele bescherming tegen slecht weer. 
Beschikbaar in Zwart.

DAMES 
CHESTERHOPE 
JUMPER

Dit fraaie kledingstuk 
heeft een opgestikte 
lederen zak net boven de 
onderboord. Ontworpen 
in samenwerking met Land 
Rover. Ziet er fantastisch uit 
in combinatie met zwarte 
slim fit jeans en een van 
de elegante wax jacks uit 
de collectie. Beschikbaar 
in Zwart.

DAMES CLOVENCRAG 
QUILT JACK

Dit elegante, eigentijds 
gesneden quilt jack 
combineert Barbour’s 
signature diamant 
quiltpatroon met een 
simpele tweeweg 
ritssluiting, een warme 
overslagkraag en een 
lichtgewicht katoenen 
voering met Land Rover 
Tartan dessin. Het resultaat 
is een stijlvolle, vrouwelijke 

pasvorm van een karakteristiek Barbour jack. Beschikbaar in Zwart en 
Olijfgroen.

WA X SPORTS HOED

De heren Wax Sports 
Hoed uit de Barbour for 
Land Rover Collection is 
een bucket hoed gemaakt 
van 170 grams gewaxt 
katoen, voor betrouwbare 
bescherming onder alle 
weersomstandigheden.

TARRAS TAS 
OLIJFGROEN

Met styling gebaseerd 
op de iconische Barbour 
Tarras tas, oorspronkelijk 
ontworpen voor country-
activiteiten, is deze 
markante uitvoering 
onderdeel van Barbour’s 
eerste samenwerking met 
Land Rover.

LAMSWOLLEN 
SJA AL

Gemaakt van een 
luxueuze mix van lamswol 
en kasjmier. Deze stijlvolle, 
geweven sjaal is speciaal 
ontworpen voor de 
Barbour for Land Rover 
Collection.

WA X SPORT PET

Deze Land Rover 
Wax Sport Pet is een 
traditioneel gevormde 
heren baseball pet, 
uitgevoerd met een 
robuuste, gewaxt 
katoenen toplaag.

DAMES ST YDON PEARL JUMPER 

Deze robuust gebreide - compleet met bandenspoor-design in Fair 
Isle-stijl - pearl jumper is onderdeel van onze Barbour Collection. 
De country heritage is duidelijk zichtbaar in de natuurlijke kleuren 
en de 100% lamswol. Een eenvoudige, ronde hals en lange mouwen 
maken dit tot een stijlvolle uitbreiding van uw wintergarderobe.
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51LRLUGNMB

51LRLUGNLH

51LRSLGTRXIPH

51LRSLGTRXIP4 - iPhone 4
51LRSLGTRXIP5 - iPhone 5

51LRSLGTRXTFW

51LRSLGTRXPORT

51LRSLGTRXBRF

51LRLUGNHH 51LRSLGTRXJW

51LRSLGTRXPASS

51LRLUGNLB

51LRTPATRSC51LRFAABB

51LRLUGNIP

51LRSLGTRXCH

51LRSLGTRXLL

DUBBELZIJDIG 
PICKNICK KLEED 

Dit dubbelzijdig 
picknick kleed is perfect 
voor een dagje uit en 
biedt gemakkelijk plaats 
aan vier personen. Dit 
kleed is gemaakt in 
Groot-Brittannië, heeft 
een formaat van 137 x 
170 cm en is gemaakt van 
wol met waterdichte rug. 
Gemakkelijk op te rollen 
en dan te dragen met de 
geïntegreerde draagriem.

LEDEREN 
PORTFOLIOTAS

Deze in soepel leder 
uitgevoerde portfoliotas 
is voorzien van het 
Land Rover logo en 
contrasterende stiknaden 
op de zijden. Het 
interieur is bekleed met 
suède, met verschillende 
opbergvakken voor het 
organiseren van uw spullen.

LEDEREN 
ATTACHÉKOFFER 

Deze hoogwaardige 
attachékoffer is uitgevoerd 
in soepel leder en voorzien 
van Land Rover logo en 
contrasterende stiknaden 
op de zijden. Het interieur 
is bekleed met suède 
en biedt verschillende 
opbergvakken om uw 
spullen te organiseren.

LEDEREN TRI-FOLD 
PORTEFEUILLE

Deze in soepel leder 
uitgevoerde portefeuille is 
voorzien van Land Rover 
logo en contrasterende 
stiknaden op de voorzijde. 
Het binnenwerk is geschikt 
voor zes creditcards 
en heeft twee vakken 
voor bankbiljetten.

LEDEREN 
IPHONE-HOES

Deze iPhone-hoes is 
gemaakt van soepel, 
natuurlijk leder en voorzien 
van contrasterende 
stiknaden en Land Rover 
logo op de voorzijde.

LEDEREN IPAD-
COVER

Deze lederen iPad-cover is 
voorzien van subtiel 
Land Rover logo op de 
voorzijde en heeft een 
hard-shell binnenwerk die 
extra bescherming biedt 
voor uw iPad-scherm. 
De cover heeft drie 
vouwposities, die tevens 
dienst doen als keyboard-
stand. Geschikt voor iPad 2.

MESSENGER TAS 

Deze messenger tas 
combineert leder en 
hoogwaardig, sterk nylon-
materiaal met metalen 
details in de kleur Satin 
Silver. De binnenzijde is 
uitgevoerd met vakken 
en zakken. Inclusief 
uitneembare, 
neopreen laptophoes.

LEDEREN 
PORTEFEUILLE

Deze hoogwaardige, van 
soepel leder gemaakte 
portefeuille is voorzien 
van Land Rover logo en 
contrasterende stiknaden 
op de voorzijde. Het 
binnenwerk is geschikt 
voor zes credit cards, 
heeft twee vakken voor 
bankbiljetten en een vakje 
met ritssluiting.

HERITAGE REISTAS
Klassieke, 35 liter grote 
weekendtas, gemaakt van 
zacht en soepel natuurlijk 
generfd leder, met een 
voering van quilted katoen.

LIFEST YLE REISTAS  

Deze subtiel vormgegeven 
reistas is uitermate geschikt 
voor een weekendje weg 
of voor uw sportkleding. 
Gemaakt van sterke, 
zwarte, nylon en afgewerkt 
met leder en voorzien 
van metalen details in de 
kleur Satin Silver. Inclusief 
geïntegreerd schoenenvak 
om uw sportschoenen 
gescheiden te houden van 
andere inhoud. 

LEDEREN 
K A ARTHOUDER

Deze in soepel leder 
uitgevoerde kaarthouder 
is voorzien van Land Rover 
logo en contrasterende 
stiknaden op de voorzijde. 
Geschikt voor 
zes creditcards.

LEDEREN 
PASPOORTHOUDER

Deze lederen 
paspoorthouder is 
uitgevoerd in licht generfd 
leder en voorzien van 
subtiel Land Rover logo en 
contrasterende stiknaden 
op de voorzijden. Biedt 
veilige bescherming voor 
uw paspoort.

LEDEREN 
BAGAGELABEL 

Dit lederen bagagelabel 
is voorzien van een subtiel 
Land Rover logo en 
contrasterende stiknaden 
op de voorzijde en een 
uitklapbaar adreslabel. 
Kan veilig aan uw bagage 
worden bevestigd.

LEDEREN 
ATTACHÉTAS  

Deze lederen attachétas van 
premium leder combineert 
subtiele styling met zeer 
hoogwaardige materialen 
en details. Combineert 
zwart leder met metalen 
details in de kleur Satin 
Silver. De tas wordt geleverd 
met een afneembare 
schouderriem met verborgen 
bevestigingen. Verder is er 

een verborgen compartiment met ritssluiting aan de achterzijde voor 
bevestiging aan handbagage. Het interieur is gevoerd met grijze alcantara 
en biedt verschillende opbergvakken en een neopreen laptophoes. 

LAND ROVER RIEM

Deze klassieke, bruine 
riem krijgt een snufje extra 
stijl door de metalen gesp 
met het Land Rover logo.  
De riem wordt gemaakt 
in Italië van speciaal 
geselecteerd leder. 
Beschikbaar in de maten  
S tot en met XXL.

LAND ROVER IPAD 
COVER

Deze iPad cover heeft een 
magnetische sluiting en 
Alcantara voering en is 
uitgevoerd in zwart leder 
met subtiel Land Rover 
logo. Geschikt voor iPad, 
iPad2 en iPad Air.
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51LRSTSILKP 51LRSTSILKO

51LRSTSN - Marineblauw

51LRJCLLOVGM - Brons

51LRJCLONX51LRJCLOVAL

51LRJCLRRCB

51LRUMAPN - Marineblauw

51LRUMAGBR51LRUMAGB - Zwart

51LRSTSHPP - Purple Passion

51LRSTSILKDM51LRSTSILKMG 

51LRSTSB - Blackcurrant

51LRSTSHTB - True Blue

51UMAGBG - Marineblauw

51LRJCLLOV - Zilver

51LRUMAPB - Zwart

LAND ROVER ZIJDEN DAMESSJA AL

Deze prachtige zijden sjaal heeft een door het Land Rover designteam 
handgetekend patroon, met een artistieke visie op het merk. De 
afbeelding is geïnspireerd door verschillende elementen, inclusief 
klassieke heritage-posters, de iconische Series 1, moderne Land Rover 
grilles en velgen. Deze sjaals worden gemaakt in Como, Italië, gedrukt 
op de beste Italiaanse zijde en verpakt in een luxueuze box.

K ASJMIEREN 
SJA AL 

Deze 100% kasjmieren 
sjaal in formaat 30 x 150 
cm is voorzien van subtiele 
Land Rover borduursels 
en is een perfect 
winteraccessoire voor 
zowel heren als dames. 
Gemaakt in Schotland.

LAND ROVER 
CASHMERE 
HARMONY SJA AL

Deze sjaals in formaat 30 
x 175 cm zijn gemaakt van 
100% kasjmier en vormen 
een ideale aanvulling op 
elke wintergarderobe.

RANGE ROVER 
SPORT ICON 
MANCHETKNOPEN - 
BLAUW

Deze manchetknopen  
zijn uitgevoerd met het 
Range Rover Sport 
silhouet in lichtblauwe lak 
en zullen zowel Land Rover 
rijders als liefhebbers 
aanspreken.

LAND ROVER OVAL 
MANCHETKNOPEN

Deze eenvoudige, maar 
stijlvolle Land Rover Oval 
manchetknopen zijn even 
tijdloos als het logo op 
onze auto’s en zullen zowel 
Land Rover rijders als 
liefhebbers aanspreken.

LAND ROVER ONY X 
MANCHETKNOPEN

Deze Land Rover Onyx 
manchetknopen hebben 
een inleg in onyx met 
fijne groefjes en door 
de Range Rover Evoque 
geïnspireerde details op 
de zijden.

LAND ROVER 
LOUVRE 
MANCHETKNOPEN  

Met een design dat 
een interpretatie is van 
de Vent blades op de 
voorportieren van de 
Range Rover, vormen 
deze Land Rover 
manchetknopen de 
perfecte aanvulling op 
uw zakelijke kleding. 
Beschikbaar in Zilver of 
Brons.

GROTE GOLFPARAPLU

Deze hoogwaardige, 81 cm lange, automatisch openende, 
geventileerde golfparaplu heeft een polyester steel en frame. 
Uitgevoerd met een soft-touch rubber handvat voor extra grip. 
Inclusief opberghoes met draagriem. Beschikbaar in Zwart en 
Marineblauw.

LAND ROVER MINI 
PARAPLU

Deze lichtgewicht 
aluminium mini paraplu 
heeft een automatisch 
open-en sluitmechanisme. 
De paraplu kan met één 
hand worden bediend, 
wat ideaal is bij het in- 
of uitstappen van een 
auto. De paraplu heeft 
een plat design voor 
gemakkelijk opbergen 
en wordt geleverd met 
beschermhoes.

GOLFPARAPLU

Deze karakteristieke, 76 
cm lange, automatisch 
openende golfparaplu 
met Land Rover logo 
combineert een 
stijlvolle buitenzijde in 
Charcoal Grey met een 
contrasterende voering in 
rood. Het hoogwaardige 
polyester frame biedt 
extra duurzaamheid, terwijl 
het handvat een gladde, 
zachte easy-grip heeft die 
exclusief voor Land Rover 
is ontworpen. 
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51LRWPOLOINLK - Zwart 51LRMOVTEENVY - Marineblauw 51LRSS12SG - Grijs

51LRTJCB - Zwart

51LRSS12WJ2 - Zwart

51LRMTXTTEEGRY - Grijs

51LRMPOLONVYCR - Marineblauw

51LRMHOODNVY - Marineblauw

51LRVKNITNVY - Marineblauw

51LRWFLLEERD - Rood

51LRLOGOCAPN - Marineblauw

51LRLOGOCAPB - Zwart 51LRTERRCAPBB - Blauw

51LRTERRCAPBR - Rood

51LRMOVTEEGRY - Grijs  
51LRMOVTEEBLK - Zwart

51LRMTXTTEEBLK - Zwart 
51LRMTXTTEEWH - Wit

51LRMPOLOWHCR - Wit 
51LRMPOLOBLKCR - Zwart 
51LRMPOLOSHTNGR - Grijs 
51LRMPOLOLIMCR - Limoen Groen

LAND ROVER DAMES POLOSHIRT

Ontwikkeld om een meer vrouwelijke, flatterende pasvorm 
te bieden. Deze stretch katoenen pique heeft signature 
ontwerpdetails, zoals een botanische print onder de kraag, aan 
de binnenzijde van de knoop-overslag en op de rug van de nek-
omslag. De voorzijde is afgewerkt met knopen met Land Rover logo 
en geweven, ovalen Land Rover logo op de borst. Beschikbaar in 
de maten XS tot en met XXL.

LAND ROVER 
HEREN T-SHIRT 
(OVALEN LOGO)

Het geweven, ovalen 
Land Rover logo is prominent 
aanwezig op dit heren  
T-shirt van hoge kwaliteit. Dit 
regular-fit T-shirt met ronde 
hals heeft tevens geprinte 
Terrain Response-symbolen 
op de mouw. Gemaakt 
van 100% katoenen jersey. 
Beschikbaar in de maten XS 
tot en met XXXL.

LAND ROVER HEREN 
T-SHIRT

Rijden in een Land Rover is 
meer dan rijden in zomaar 
een auto. Het is een lifestyle. 
Dit regular-fit 100% katoenen 
jersey T-shirt met ronde hals 
straalt de essentie van het merk 
uit met een tekstprint-design 
opgebouwd uit activiteiten die 
mensen associëren met het 
merk. Het Land Rover merk 
wordt geaccentueerd door 
een 3D siliconen reliëfprint op 
de mouw. Beschikbaar in de 
maten XS tot en met XXXL. 

LAND ROVER HEREN 
POLOSHIRT

Deze klassieke polo’s zijn 
beschikbaar in verschillende 
kleuren en hebben details, 
zoals prints van Terrain 
Response-symbolen op de 
mouw, een geribde kraag 
en een geweven, ovalen 
Land Rover logo op de 
borst. Gemaakt van 100% 
enkelvoudige katoenen 
jersey. Beschikbaar in de 
maten XS tot en met XXXL.

HEREN V-HALS TRUI

Deze kasjmier-mix V-hals 
truien hebben een 
getailleerde pasvorm, 
voelen licht en zacht 
aan en hebben subtiel 
geborduurde Land 
Rover logo’s. Ze vormen 
beslist een geraffineerde 
uitbreiding van elke 
garderobe. Beschikbaar in 
de maten XS tot en met 
XXXL.
51LRVKNITGRY - Grijs

LAND ROVER 
DAMES FLEECE

Biedt een getailleerde, 
vrouwelijke pasvorm. 
Deze stijlvolle dames 
fleece heeft een signature 
botanisch borduurdesign 
op de zijpanden. 
Geribbelde manchetten 
en een langer rugpand 
bieden extra comfort. 
Beschikbaar in de maten 
XS tot en met XXL.

LAND ROVER 
HEREN TRUI MET 
CAPUCHON

Perfect voor een extra 
kledinglaag wanneer het 
buiten kouder wordt. Dit 
sweatshirt met ritssluiting 
en capuchon is gevoerd 
met fleece voor extra 
warmte en heeft een 
ovalen Land Rover logo in 
siliconen reliëfprint op de 
borst, grille-design details 
in de doorgestikte voering 

van de capuchon en de grijze lederen koorden, en geribbelde 
manchetten en onderrand voor extra comfort. Beschikbaar in de 
maten XS tot en met XXXL.

HEREN TERRAIN JACK

Door het buitenleven geïnspireerd, driekwart lang jack voorzien 
van talloze functionele details, zoals het uitneembare softshell gilet 
dat apart kan worden gedragen, de waterafstotende buitenlaag 
met subtiel weefpatroon en volledig getapete, waterdichte naden. 
Dankzij de tweeweg ritssluiting kan het jack ook zittend worden 
gedragen. Het jack is voorzien van een subtiel Land Rover logo op de 
achterzijde van de nek en Terrain Response-symbolen op de borst.

LAND ROVER 
DRIVING JACK

Dit zachte, soepele, zwarte 
driving jack is ontwikkeld 
voor extra functionaliteit 
tijdens het rijden. 
Geplooide mouwen en 
een tweeweg ritssluiting 
bieden extra comfort 
tijdens het autorijden. Het 
jack is ook uitgevoerd met 
een ton-sur-ton lederen 
Land Rover logo tegen 
de achterzijde van de nek 

en biezen in bruin langs de schouders, zakken en ritssluitingen. De 
voering is uitgevoerd in het bruin met streepdessin. Beschikbaar in 
de maten XS tot en met XXXL.

HEREN TRUI  

Met subtiele Terrain 
Response-symbolen 
geborduurd op de 
taillelijn en een lederen 
Land Rover logo op de 
achterzijde van de nek, 
is deze grijze heren trui 
een stijlvolle aanvulling 
op elke garderobe. Ideaal 
voor laagjesmode. Deze 
trui heeft een kraag met 
verborgen drukknopen 
om slecht weer buiten te 
houden. Beschikbaar in de 
maten XS tot en met XXXL.

LAND ROVER BASEBALL PET

Uitgevoerd met een klassiek, 3D-geborduurd, ovalen Land 
Rover logo. Deze 100% katoenen baseball petten bieden een 
comfortabele pasvorm dankzij een verstelbare band met metalen 
sluiting met Land Rover logo.

LAND ROVER TERRAIN PET

Met ovalen Land Rover logo in siliconen reliëfprint op de voorzijde 
en Terrain Response-symbolen op de achterzijde, zullen deze 
baseball petten zowel Land Rover rijders als liefhebbers aanspreken. 
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51LRCORPMUG14

51LRKRANHUE

51LRCAAEMB

51LRKEYFOB8GB

51LRCAAEVOUB

51LRDEFUSBW8GB

51LRJCLRRKRB51LRDEFTERMUG14

51LRCEAHUEG51LRUNIJACMUG14

51LRICONMUG14

51LRKRALLKR - Rood 
51LRKRALLKI - Ivoorkleur 
51LRKRALLKB - Zwart

LAND ROVER UNION JACK MOK 

Onze Land Rover Union Jack mok onderscheidt zich door een 
gevoel van Britse charme en een unieke interpretatie van ons 
Land Rover logo.

LAND ROVER 
ICON MOK

Deze mok is versierd met 
de Land Rover bekende 
Terrain Response-
symbolen en brengt 
daarmee de offroad-
capaciteiten van ons 
merk onder de aandacht. 

LAND ROVER ‘HUE 166’ MOK

Geïnspireerd door de kentekenplaat van de allereerste Land Rover 
Series 1, ‘HUE 166’. Deze mok draagt de kentekenplaat op een 
achtergrond in de originele Heritage Green kleur van de auto.

LAND ROVER DEFENDER MOK

Deze mok valt op door zijn vorm en is uitgevoerd met een afbeelding 
van de iconische Defender die uit de mist tevoorschijn komt. 

LAND ROVER 
LOGO MOK

Eenvoudig en puur 
Land Rover. Deze witte 
mok heeft als enige 
versiering het 
Land Rover logo.

LAND ROVER LEATHER LOOP SLEUTELHANGER

Maak een keuze uit een selectie 100% lederen loop sleutelhangers 
met gemakkelijk trek en draai vergrendelmechanisme in geborsteld 
metaal, voor eenvoudig toevoegen of verwijderen van sleutels. 
Beschikbaar in verschillende kleuren: Zwart, Rood en Ivoorkleur.

RANGE ROVER 
SPORT ICON 
SLEUTELHANGER 

Deze ovalen Range Rover 
Sport Icon sleutelhanger 
in zilver is uitgevoerd met 
het Range Rover Sport 
silhouet in lichtblauwe lak.

RANGE ROVER 
SLEUTEL USB-STICK

Deze 8 GB USB-stick is 
uitgevoerd in het design 
van de Range Rover sleutel 
en heeft een drukknop-
ontgrendeling voor de 
USB-aansluiting.

RANGE ROVER 
EVOQUE 
DRA ADLOZE MUIS

Deze draadloze 2.4 GHz 
muis is een perfecte 
kopie van de Range Rover 
Evoque, compleet met 
werkende koplampen. 

LAND ROVER 
DEFENDER USB-
STICK

Onze Defender 
USB-stick heeft een 
geheugencapaciteit van 8 
GB en is ook als miniatuur 
een design-klassieker.  
Een leuk cadeau voor elke 
Land Rover liefhebber.

RANGE ROVER 
EVOQUE USB-
STICK 

Deze USB-stick in de 
vorm van de Range Rover 
Evoque heeft een 
geheugencapaciteit van 8 
GB en onderscheidt zich 
door verlichting wanneer 
de stick in de computer 
wordt gestoken.

LAND ROVER 
‘HUE 166’ 
SLEUTELHANGER

Deze gegoten en 
geëmailleerde 
sleutelhanger is 
geïnspireerd op de 
originele kentekenplaat 
van de eerste Series 
1, ‘HUE 166’. Op 
de achterzijde is de 
sleutelhanger voorzien van 
een Land Rover heritage 
logo uit dezelfde periode.
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51LRSPANNL

51LRSPABACBP

51LRDESKCAL51LRWALLCAL51LRSPANGL

51LRSPANRRSL

51LRSPANNS

51LRCAAUJ551LRICONIPHONE5CA 
51LRICONIPHONE6CA

51LRSILVIPHONE5CA

LAND ROVER IPHONE-COVERS

Kies tussen een subtiele iPhone 5S-cover in Zilver met Land Rover 
logo of onze iPhone 5S- en 6-covers in Marineblauw met Terrain 
Response-symbolen, bekend van verschillende Land Rover 
modellen. Welk model u ook kiest, u profiteert in alle gevallen van 
een robuuste bescherming in polycarbonaat en aluminium die 
tegen een stootje kan.

UNION JACK IPHONE-COVER  

Een stijlvolle en praktische cover die helpt om uw iPhone 5 
te beschermen. Uitgevoerd met een uniek, in bandensporen 
uitgevoerd Union Jack design op een mat aluminium achterzijde. 
Deze stevige covers zijn tevens voorzien van het Land Rover logo.

LAND ROVER 
NOTITIEBOEKJE 
GROOT

Dit notitieboekje in formaat 
15 x 21 cm heeft 152 
pagina’s, een harde kaft en 
een Land Rover logo op 
de voorzijde en gedrukte 
logo’s op elke pagina. 
Dit in zwart uitgevoerde 
notitieboekje heeft een 
elastieksluiting en tevens 
een opbergvak voor 
bijvoorbeeld bonnetjes.

LAND ROVER 
NOTITIEBOEKJE 
KLEIN

Dit notitieboekje in 
formaat 9 x 14 cm heeft 
152 pagina’s, een harde 
kaft en een Land Rover 
logo op de voorzijde en 
gedrukte logo’s op elke 
pagina. Dit in marineblauw 
uitgevoerde notitieboekje 
heeft een elastieksluiting 
en tevens een opbergvak 
voor bijvoorbeeld 
bonnetjes.

LAND ROVER NOTITIEBOEKJE GROOT

Dit notitieboekje in formaat 15 x 21 cm heeft 152 pagina’s, 
een harde kaft en een Land Rover logo op de voorzijde en 
gedrukte logo’s op elke pagina. Dit in marineblauw uitgevoerde 
notitieboekje heeft een elastieksluiting en tevens een opbergvak 
voor bijvoorbeeld bonnetjes.

RANGE ROVER SPORT NOTITIEBOEKJE GROOT

Dit notitieboekje in formaat 15 x 21 cm heeft 152 pagina’s, een 
harde kaft en een Range Rover Sport logo op de voorzijde en 
een gedrukt Range Rover Sport silhouet op elke pagina. Dit 
in wit uitgevoerde notitieboekje heeft een elastieksluiting en 
tevens een opbergvak voor bijvoorbeeld bonnetjes.

LAND ROVER CROSS BALPEN

Balpen met eigentijds design van het gerenommeerde 
merk Cross met subtiel Land Rover logo.

LAND ROVER K ALENDER 2015

De Land Rover muurkalender 2015 is ideaal voor kantoor of thuis en 
omvat een aantal van de meest indrukwekkende en inspirerende foto’s 
uit onze actuele fotocollectie. Geniet twaalf maanden lang van de visie 
van Land Rover. De afmetingen van de kalenders zijn: Muurkalender 600 
x 450 mm en Bureaukalender 250 x 130 mm.
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51LRGLSDPP51LRBLSEPW - Wit

51LRGSSDPW51LRBSSDPN - Marineblauw

51LRBLSDPN - Marineblauw51LRBSSVPW - Wit

51LRBSSEPI - Indigo Blauw

51LRGSSEPP

51LRGSSTIW

51LRBLSTII - Indigo Blauw 51LRGLSEPP

51LRBCB - Marineblauw

51LRGCP - Paars 51LRGLSTIT

51LRBSSDPW - Wit

51LRBSSVPN - Marineblauw

51LRBLSTIN - Marineblauw

51LRBLSEPN10 - Marineblauw 
51LRBLSEPI - Indigo Blauw

51LRBSSEPN - Marineblauw

51LRBLSDPI - Indigo Blauw

BASEBALL PET VOOR KINDEREN

Uitgevoerd in krachtige kleuren en met unieke designs bekend van 
onze T-shirts in kindermaten, hebben deze baseball petten voor 
kinderen afbeeldingen in reliëf van onze Land Rover modellen 
en 3D-symbolen van de Land Rover Defender op de voorzijde. 
Gemaakt van 100% organische katoen en geschikt voor leeftijden 
van 3 tot 12 jaar.

JONGENS 
DEFENDER LONG-
SLEEVE T-SHIRT  

Dit jongens T-shirt is 
uitgevoerd met een 
print van het iconische 
Defender silhouet op 
de borst met ‘glow in 
the dark’ koplampen en 
contrasterende stiknaden 
op de schouders.

JONGENS 
DEFENDER T-SHIRT

Dit jongens T-shirt is 
uitgevoerd met een 
print van het iconische 
Defender silhouet op 
de borst met ‘glow in 
the dark’ koplampen en 
contrasterende stiknaden 
op de schouders.

JONGENS VEHICLE 
T-SHIRT 

Dit jongens T-shirt heeft 
een silhouet van Land 
Rover modellen op de 
borst en contrasterende 
stiknaden op de schouders. 

JONGENS EVOQUE 
T-SHIRT

Dit jongens T-shirt is 
uitgevoerd met een print 
van het Range Rover 
Evoque silhouet op de 
borst met ‘glow in the 
dark’ koplampen en 
contrasterende stiknaden 
op de schouders.

JONGENS TERRAIN 
ICONS LONG-
SLEEVE T-SHIRT 

Dit jongens T-shirt is 
uitgevoerd met een print 
van de Land Rover Terrain 
Response-symbolen op de 
borst en contrasterende 
stiknaden op de schouders. 
Het centrale symbool van 
dit T-shirt biedt een markant 
‘glow in the dark’-accent.

JONGENS EVOQUE 
LONG-SLEEVE 
T-SHIRT 

Dit jongens T-shirt is 
uitgevoerd met een print 
van het Range Rover 
Evoque silhouet op de 
borst met ‘glow in the 
dark’ koplampen en 
contrasterende stiknaden 
op de schouders.

MEISJES TERRAIN ICONS LONG-SLEEVE 
T-SHIRT  

Dit meisjes T-shirt is uitgevoerd met een print van de Land Rover 
Terrain Response-symbolen op de borst en contrasterende 
stiknaden op de schouders. De 2e en 4e symbolen op dit T-shirt zijn 
uitgevoerd in folie voor extra detail. 

MEISJES EVOQUE 
LONG-SLEEVE 
T-SHIRT

Dit meisjes T-shirt is 
uitgevoerd met een print 
van het Range Rover 
Evoque silhouet op de 
borst met koplampen in 
contrasterende kleur en 
contrasterende stiknaden 
op de schouders.

MEISJES EVOQUE 
T-SHIRT

Dit meisjes T-shirt is 
uitgevoerd met een print 
van het Range Rover 
Evoque silhouet op de 
borst met koplampen in 
contrasterende kleur en 
contrasterende stiknaden 
op de schouders. 

MEISJES 
DEFENDER T-SHIRT

Dit meisjes T-shirt is 
uitgevoerd met een 
print van het iconische 
Defender silhouet op de 
borst met koplampen in 
contrasterende kleur en 
contrasterende stiknaden 
op de schouders. 

MEISJES 
DEFENDER LONG-
SLEEVE T-SHIRT 

Dit meisjes T-shirt is 
uitgevoerd met een 
print van het iconische 
Defender silhouet op de 
borst met koplampen in 
contrasterende kleur en 
contrasterende stiknaden 
op de schouders. 

MEISJES TERRAIN ICONS T-SHIRT 

Dit meisjes T-shirt is uitgevoerd met een print van de Land Rover 
Terrain Response-symbolen op de borst en contrasterende stiknaden 
op de schouders. De 2e en 4e symbolen op dit T-shirt zijn uitgevoerd 
in folie voor extra detail.
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51LRAVENTUREBEAR

51TOADPR51TOADSW

51TOADHT

51LRDCAREFR - Firenze Red51LRDCAWELEVOW - Fuji White

51LRDCAWELEVOGTW51LRDCAREBB118 - Baltic Blue 

51LRDCAREFR118 - Firenze Red

51LRDCAREFW - Fuji White 
51LRDCAREGG - Galway Green 
51LRDCARESB - Santorini Black 
51LRDCAREBB - Baltic Blue

51LRDCAWELEVOR - Firenze Red

RANGE ROVER EVOQUE METALEN MODEL

1:18 schaalmodel van de Range Rover Evoque. Beschikbaar 
in Fuji White.

RANGE ROVER EVOQUE MODEL, KUNSTSTOF, 1:18

1:18 verzamelaarsmodellen in kunststof van de Range Rover 
Evoque. Beschikbaar in Baltic Blue en Firenze Red.

RANGE ROVER EVOQUE 1:24 METALEN MODEL

1:24 verzamelaarsmodellen van de Range Rover Evoque. 
Beschikbaar in Firenze Red en Fuji White.

RANGE ROVER EVOQUE MODEL, KUNSTSTOF, 1:43

1:43 kunststof verzamelaarsmodellen van de Range Rover Evoque. 
Beschikbaar in Baltic Blue, Firenze Red, Fuji White, Santorini Black en 
Galway Green.

LAND ROVER DEFENDER EN 
PA ARDENTRAILER

Kinderspeelgoed dat ook bij volwassenen in de smaak 
zal vallen. Deze Defender Station Wagon in schaal 1:16 is 
uitgevoerd met een bestuurbare vooras. De portieren en 
motorkap kunnen geopend worden en een geveerde voor- en 
achteras zorgen voor een realistisch rijgedrag.  Wordt geleverd 
met paardentrailer, inclusief paard. 

ADVENTURE BEER

Maak plaats voor een zeer belangrijke passagier. Deze Land Rover 
knuffelbeer is berekend op elk avontuur, compleet met hoed en 
tas. Gemaakt van zacht imitatiebont met Land Rover logo op het 
shirt. Absoluut een perfecte reisgezel voor elke jonge Land Rover 
liefhebber. Geschikt voor leeftijden vanaf 3 jaar.

LAND ROVER SPEELAUTO’S

Deze speelgoed modellen van de Land Rover Defender zijn uitgevoerd met een 
bestuurbare vooras. Het is zelfs mogelijk om de portieren te openen en een kijkje onder 
de motorkap te nemen. Geveerde voor- en achteras zorgen voor een realistisch rijgedrag. 
Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
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PULL-BACK MODELLEN

Trek deze 1:38 schaalmodellen achteruit over de vloer, laat ze los en kijk hoe ze door de kamer 
rijden. De sterke metalen en kunststof constructie maakt de modellen duurzaam. Maak een 
keuze uit een klassieke Land Rover Defender 2007 of een Range Rover Evoque 2011.

51LRDCAWELDWP

51LRDCA405N - Nara Bronze

51LRDCADISCOB - Santorini Black

51LRDCAHUE

51LRDCA5EVOQ - Mauritius Blue

51LRDCA3EVOQ - Fuji White51LRDCADISCOS

51LRDCA494 - Chile Red 51LRDCAWELDPW 51LRDCAWELEVOPW

51LRDCA405 - Luxor Gold 
51LRDCA405B - Santorini Black 
51LRDCA405W - Fuji White

51LRDCA5EVOQR - Firenze Red 
51LRDCA5EVOQB - Santorini Black 
51LRDCA5EVOQW - Fuji White

51LRDCA494G - Corris Grey  
51LRDCA494B - Santorini Black 
51LRDCA494W - Fuji White

51LRDCA3EVOQB - Santorini Black 
51LRDCA3EVOQR - Firenze Red

51LRDCADISCO - Indus Silver

RANGE ROVER 
METALEN MODEL

1:43 verzamelaarsmodellen 
van de Range Rover. 
Beschikbaar in Fuji White, 
Nara Bronze, Santorini 
Black en Luxor Gold.

RANGE ROVER 
SPORT METALEN 
MODEL 

1:43 metalen 
verzamelaarsmodellen van 
de Range Rover Sport. 
Beschikbaar in Chile Red, 
Fuji White en Corris Grey.

LAND ROVER 
DISCOVERY SPORT 
IN CORRIS GREY

1:43 metalen 
verzamelaarsmodellen 
van de Discovery Sport. 
Beschikbaar in Corris Grey.

LAND ROVER 
DISCOVERY METALEN 
MODEL

1:43 metalen 
verzamelaarsmodellen van 
de Land Rover Discovery. 
Beschikbaar in Indus Silver 
en Santorini Black.

1948 LAND ROVER 
SERIES 1 ‘HUE’ 

1:43 schaalmodel van de 
iconische Series 1 
Land Rover.

RANGE ROVER 
EVOQUE VIJFDEURS 
METALEN 
SCHA ALMODEL 1:43

1:43 metalen 
verzamelaarsmodellen van 
de Range Evoque vijfdeurs. 
Beschikbaar in Mauritius 
Blue, Santorini Black, 
Firenze Red en Fuji White. 

RANGE ROVER 
EVOQUE COUPÉ 
METALEN MODEL

1:43 metalen 
verzamelaarsmodellen van 
de Range Evoque Coupé. 
Beschikbaar in Santorini 
Black, Fuji White en Firenze 
Red.

LAND ROVER 
DEFENDER, WIT, 
MODEL VAN VOOR 
2000, 1 :24

Onze schaalmodellen 
vallen zowel bij 
verzamelaars als 
liefhebbers in de smaak. 
Uw ideale Land Rover zit er 
zeker bij.

MA ATTABEL KLEDING

UK BARBOUR MANNEN BORST (CM) UK BARBOUR VROUWEN HEUP (CM)

S 96.5 XS (6) 81

M 101.6 S (8) 86

L 108 M (10) 91

XL 115.6 L (12) 96

XXL 124.5 XL (14) 101

XXL (16) 107

XXXL (18) 113

UK MANNEN BORST (CM) UK VROUWEN BORST (CM) TAILLE (CM) HEUP (CM)

XS 94 XS (6) 82 66 88

S 99 S (8) 86 70 92

M 104 M (10) 90 74 96

L 109 L (12) 94 78 100

XL 114 XL (14) 98 82 104

XXL 119 XXL (16) 102 86 108

XXXL 125

UK JONGENS HOOGTE (CM) BORST (CM) HEUP (CM)

2 JAAR 86 63 64

3 - 4 JAAR 86 - 104 63 - 67 64 - 68

5 - 6 JAAR 104 - 116 67 - 71 68 - 72

7 - 8 JAAR 116 - 128 71 - 76 72 - 77

9 - 10 JAAR 128 - 140 76 - 81 77 - 82

11 - 12 JAAR 140 - 152 81 - 86 82 - 87

UK MEISJES HOOGTE (CM) BORST (CM) HEUP (CM)

2 JAAR 86 56 60

3 - 4 JAAR 86 - 104 56 - 58 60 -62

5 - 6 JAAR 104 - 116 58 - 61 62 - 65

7 - 8 JAAR 116 - 128 61 - 68 65 - 72

9 - 10 JAAR 128 - 140 68 - 73 72 - 77

11 - 12 JAAR 140 - 152 73 - 77 77 - 81



OPGELET

Enkele producten in deze brochure zijn niet in alle landen beschikbaar. Uw Land Rover dealer geeft u graag meer informatie over de in uw land 

beschikbare producten. 

Jaguar Land Rover werkt constant aan het verbeteren van specificaties, design en productie van de producten en bijgevolg vinden continu wijzigingen 

plaats. Hoewel alle mogelijke moeite is gedaan om te zorgen dat de informatie in deze brochure up to date is, moet deze brochure niet worden gezien 

als een onfeilbare leidraad voor wat betreft actuele specificaties. De kleuren in deze brochure zijn onderhevig aan de beperkingen van het drukproces en 

kunnen derhalve iets verschillen van het actuele product. 

Jaguar Land Rover Belux NV 

Generaal Lemanstraat 47 

2018 Antwerpen

WWW.LANDROVER.COM

http://www.landrover.com



