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De Mercedes-Benz Lifestyle Collection 2008 en winteraccessoires: 
Stralend de winter door


De Lifestyle Collection 2008 geeft extra glans aan de Mercedes-Benz ster. Verscheidene Lifestyle producten werden speciaal ontworpen in het verlengde van de Classic, Elegance en Avantgarde designlijn van onze personenwagens. Het assortiment authentieke Mercedes-Benz autoaccessoires zit bovendien boordevol cadeau-ideeën voor het eindejaar.


De Lifestyle Collection 2008 geeft extra glans aan de Mercedes-Benz ster. Verschillende persoonlijke accessoires uit ons assortiment zijn versierd met echte Swarovski kristallen voor een exclusieve afwerking, terwijl fijne materialen en een krachtige vormgeving garant staan voor een kwalitatief hoogstaande look. Verscheidene Lifestyle producten werden speciaal ontworpen in het verlengde van de Classic, Elegance en Avantgarde designlijn van onze personenwagens. Het assortiment authentieke Mercedes-Benz autoaccessoires zit bovendien boordevol cadeau-ideeën voor het eindejaar. 


Design brengt de bedrijfswaarden van een onderneming tot leven: de huidige Lifestyle Collection 2008 van Mercedes-Benz Accessories GmbH is hiervan een duidelijk voorbeeld, met haar exclusieve assortiment horloges, schrijfwaren, zonnebrillen, modeartikelen, reisattributen, schaalmodellen, cadeau-ideeën en sportuitrustingen. 

En dit met oog voor zelfs het kleinste detail, zoals blijkt uit het brede gamma horloges. Een aantal van de zorgvuldig ontworpen dameshorloges zijn ingelegd met verfijnd geslepen Swarovski kristallen voor een extra beetje glitter en glamour. Elders weerkaatsen kleine bergkristallen het licht - de ‘Las Vegas’ sleutelhanger ontleent duidelijk niet enkel zijn naam aan deze glitterstad in de Verenigde Staten. De uniseks satijnen baseballcap valt meteen in het oog: het glanzende metaalkleurige lurexgaren en het zilverkleurige geborduurde embleem vooraan zorgen voor een onmiskenbare look, en de speciale ‘champagne’ kleur zorgt voor een bijkomend luxueus tintje. 

De stijlvolle elegantie en indrukwekkende functionaliteit van de Lifestyle Collection 2008 vinden we ook terug in het gamma van kwalitatief hoogstaande schrijfwaren. De verschillende keuzemogelijkheden maken het alleen maar interessanter. Vulpen of rollerball, bijvoorbeeld. Alles draait om de geslaagde combinatie van zwart en hoogglanzend zilver. De balpen is ook verkrijgbaar in andere kleurencombinaties - elegant roze voor vrouwen of exclusief chroom voor mannen. 

Het perfecte accessoire voor iedere ontwerp- en uitrustingslijn 

Verschillende producten uit de collectie zijn ontworpen vanuit de drie ontwerp- en uitrustingslijnen van Mercedes-Benz – Classic, Elegance en Avantgarde – met oog voor de typische kleurenschema’s en vormgeving. Een waaier van artikelen in tijdloos zwart werd ontworpen voor de traditie- en kwaliteitsbewuste liefhebbers van de Classic lijn. Het Elegance concept – de perfecte combinatie van kwalitatief hoogstaande materialen en exclusieve details – is ondermeer terug te vinden in de warme bruintinten van de collectie. De Avantgarde filosofie, met kernbegrippen als dynamiek, comfort en luxe, krijgt vorm in een reeks Lifestyle artikelen in sportief rood en stijlvol champagne. 

Onmisbare artikelen voor de vrouwelijke Classic fan zijn ondermeer een modieus vrouwenhorloge met een zwarte lederen band en een met Swarovski kristallen bezette wijzerplaat, een kasjmier pull-over in dezelfde kleur met bijpassende sjaal. Deze items worden aangevuld met opvallende, tijdloze en moderne lederen accessoires – een handtas, een make-up tas, een portemonnee en een ceintuur. In het aanbod voor mannen wordt de toon gezet door een trendy gestreepte wollen/kasjmier sjaal en een pull-over in 100% zuivere merinoswol/scheerwol. Daarnaast zijn er ook de praktische lederen businesstassen – het perfecte werkaccessoire met talrijke opbergvakken, een gsm-etui en een speciaal label om te bevestigen aan het handvat van een upright koffer. 

De Elegance en Avantgarde lijnen zijn tevens erg gevarieerd, met elk hun eigen individuele styling. Beide productlijnen bieden een harmonieus gekleurd dameshorloge bezet met Swarovski kristallen, een elegant en sportief velours jasje voor mannen en mooie accessoires. 

Functioneel en modieus 

Ook andere artikelen uit de huidige Lifestyle Collection 2008 kunnen gecombineerd worden met de afzonderlijke uitrustingslijnen. Hierbij speelt het gerichte gebruik van specifieke kleuren een belangrijke rol. 

De zwarte 2-in-1 jas, bijvoorbeeld, is perfect geschikt voor Classic fans. Met een omkeerbaar jack aan de binnenzijde is dit flexibel kledingstuk geschikt voor alle weersomstandigheden. Voor de vrouwelijke fans van Elegance en Avantgarde is er de trendy korte beige lederen damesjas en een uniforme bagagelijn, exclusief voor Mercedes-Benz by Samsonite: de champagnekleurige make-up tas past perfect bovenop de kleine upright koffer – een elegante en handige koffer met wieltjes van 40 x 55 x 22 cm, een praktisch ontwerp waarmee u het beste haalt uit elke reis. 

Grote pret voor de kleintjes 

De Mercedes-Benz Lifestyle Collection 2008 biedt ook het nodige voor jonge kinderen. De verkeerstekens en het stoplicht zijn een leuke manier om de verkeersregels te leren kennen. Voor zij die niet kunnen wachten om zelf achter het stuur te kruipen, is er de Bobby Benz SLK 55 AMG kinderauto, een perfecte kopie van zijn grote tegenhanger. Deze sportieve eenzitter, van de bekende fabrikant BIG, heeft een sportstuur, dezelfde alu velgen als het origineel en twee ronde boordinstrumenten. Spannende avonturenboeken (in het Nederlands), een kleurboek, een puzzel en accessoires voor de kleuterschool, de lagere school en thuis vervolledigen het aanbod. 

Cadeau-ideeën uit het ruime assortiment 

Het assortiment speciaal ontworpen accessoires voor de verschillende Mercedes-Benz modellen zit boordevol cadeau-ideeën – ook voor deze koude periode van het jaar. Mercedes-Benz Accessories GmbH biedt oplossingen op maat voor het veilig en comfortabel vervoer van dure sportattributen zoals snowboards, ski’s, stokken of laarzen. Dankzij het multifunctionele draagsysteem Alustyle, geschikt voor alle dakdraagsystemen Alustyle, kan de ski- en snowboardhouder eenvoudig en snel gemonteerd worden. De uitgebreide laadmogelijkheden variëren van twee paar ski’s en twee snowboards tot maximaal zes paar ski’s zonder stokken. Deze montagesystemen beantwoorden aan de strikte kwaliteitseisen van Mercedes-Benz en kunnen vergrendeld worden tegen diefstal. 

Twee paar ski’s kunnen veilig en proper worden opgeborgen in een skitas binnenin de wagen. De skitas kan met behulp van de draag- en bevestigingsriemen vastgemaakt worden aan de bevestigingsringen in de laadruimte. 

Speciaal ontworpen tassensets voor Mercedes-Benz dakkoffers in de maten L en XL, gemaakt van duurzaam en waterafstotend polyester. Deze kunnen gebruikt worden voor het opbergen en droog houden van ski’s, skischoenen of sportkleding. Een andere mogelijkheid is het inzetstuk voor ski’s, waarmee afhankelijk van de bindingen en de dakkoffer tot vijf paar ski’s veilig vervoerd kunnen worden. 

De zwarte/grijze 12V elektrische koelbox is ideaal voor het opwarmen van drankjes op de skipiste. Deze koelbox kan immers zowel koelen als verwarmen. De harde kist, met een handige draagriem, heeft een inhoud van 24 liter en de standaard stoffen huls biedt extra opbergruimte. 

Schakel tijdig over op winterbanden 

Bij lage temperaturen zijn winterbanden onmisbaar. Ze hebben een beduidend kortere remafstand bij sneeuw en ijs en zorgen voor meer rijstabiliteit en grip op een nat wegdek. Door tijdig over te schakelen bent u klaar voor de eerste winterse neerslag en vermijdt u wachttijden en boetes. 

Mercedes-Benz werkt in nauw overleg met bandenfabrikanten aan de ontwikkeling van banden die volledig zijn afgestemd op de uiteenlopende eisen van de verschillende modellen. Met als resultaat het MO-label, dat staat voor Mercedes Benz Original en duidelijk zichtbaar is op de zijkant van de band. Dit kwaliteitslabel staat garant voor veerkracht en duurzaamheid, gekoppeld aan optimaal rijcomfort en betrouwbaarheid. De producten van Mercedes-Benz komen regelmatig als beste uit tests uitgevoerd door onafhankelijke onderzoeksorganisaties en vakbladen. 

Wintervelgen en winterbanden vormen een uitstekende combinatie, die de kwaliteitseisen van Mercedes-Benz combineert met kenmerkend design en aantrekkelijke voorwaarden. 

Voor optimale grip, zelfs bij hevige sneeuw, zijn er de sneeuwkettingen Rudmatic-Disc. Dit gebruiksvriendelijke systeem laat toe sneeuwkettingen snel en eenvoudig aan te brengen en te verwijderen. Een harde kunststofring beschermt de kostbare lichtmetalen velgen tegen krassen en beschadigingen. 

De Mercedes-Benz Lifestyle Collection 2008 en Mercedes-Benz accessoires zijn verkrijgbaar bij de erkende servicepunten van Mercedes-Benz. 


