Accessoires

Groene
gedachten

Voor de accessoirelijn van de Spyder 918
kozen de ontwerpers uit de Design studio’s van Porsche voor het felle en frisse
Acid Green. Groen zoals groen hoort te
zijn. Geheel in lijn met het energiebewuste en duurzame concept van de hybride
Porsche Spyder 918 die naar verwachting
in 2013 op de markt komt.

Tekst Heidi Huls
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1 Nooit meer sleutels kwijt Luxe uitgevoerde lanyard in frisse
kleurvoering van lichtgrijs en Acid Green. Met riemlus, sleutelring en een
kleine karabijnsluiting. De sluiting is van nikkelvrij zink spuitgietwerk en de
sleutelring is geschikt voor alle Porsche autosleutels. Lengte: 28 cm. Prijs:
15,95 euro. WAP 918 002 0B 2 Voor de kleintjes Dat groene gevoel begint al bij de eerste stapjes. Welk kindje wil nu niet lekker spelen
met deze 918 Spyder Kinderloopauto? Je eerste Porsche, voorzien van een
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ergonomisch verantwoord zitje en afgestemd op de bewegingsbehoefte van
kinderen tussen de 1 en 3 jaar. Exclusief design door de Porsche Design Studio. Prijs: 105,20 euro. WAP 040 002 0B. 3 Pittige muis Computermuis
met een bijzonder kleine, zeer krachtige dongle. In glanzend Acid Green met
opgedrukt 918 Spyder logo. Geschikt voor PC en Mac. Aluminium scrollwiel,
hoogfrequentie 2.000-dpi sensor, 2,4-GHz techniek en plug & play installatie.
Prijs: 94,50 euro. WAP 040 811 0B
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1 Welkom zon De luxueus bewerkte baseball cap in het 918 Spyder
design beschermt optimaal tegen de zon, maar is ook lekker casual te dragen. Logo aan de voorkant en aan de zijkanten 918 en Porsche beeldmerken.
Verkrijgbaar in één maat, one size fits all. Prijs: 26,60 euro. WAP 918 001 0B.
2 Spyder-man jack Sportief jack van 100 procent polyester, beschermt tegen weer en wind. Met een hoge, opstaande kraag en modieuze
naadvoeringen. De trendy kleurencombinatie van Acid Green en Liquid Metallic maakt van dit jasje haast een collectoritem. Bijzonder: de E-power-,
918- en hybride patches in de hals. Praktisch: twee binnenzakken met ritssluitingen. In de maten S, M, L, XL en XXL. Prijs: 190 euro. WAP 981 00S-3XL 0B.
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3 Spyder-man polo Het is lente en dan gaat deze polo van een extra stevige kwaliteit katoen bijna per dag zijn waarde meer bewijzen. Met
zijsplitten en een licht verlengde rug voor meer draagcomfort. Het 918
Spyder logo op de borst en de 918- en Porsche-logo’s op de mouwen geven het ontwerp van dit klassieke poloshirt een speciale uitstraling. In de
maten S, M, L, XL, XXL en 3XL. Prijs: 90,30 euro. WAP 980 00S-3XL 0B.
4 Mini-topmodel Een musthave voor iedere verzamelaar, dit gedetailleerde metalen model van de 918 Spyder conceptstudie. Verkrijgbaar in
schaal 1: 18 en in een kleinere versie, schaal 1: 43. Prijs: 42,50 euro. WAP
020 191 0B (schaal 1:43). Prijs: 90,35 euro. WAP 021 191 0B (schaal 1:18).
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1 Functionele aktetas Klassiek en stijlvol. Van soepel rundleder
en in warm espressobruin. Deze aktetas is niet alleen mooi op een tijdloze
manier, maar ook voorzien van een vernuftige vakindeling voor grote en
kleine spullen. Extra: een uitneembare hoes voor laptops tot en met 15,4
inch. Het Porsche logo staat in reliëfdruk aan de buitenzijde. Afmetingen:
44 x 36 x 17 cm. Prijs: 509 euro. WAP 030 00 10A. 2 Mooi opgeborgen De creditcardhouder van Porsche heeft acht creditcard-vakken,
twee extra insteekvakken en een bankbiljetclip. Voorzien van het Porschelogo in reliëfdruk aan de buitenzijde. Prijs: 90,32 euro. WAP 030 00 40A.
3 Tijdloos ontwerp Ook in de portemonnee is het tijdloze en klassieke design van Porsche te herkennen. Met een handige indeling voor
papiergeld, muntgeld en creditcards. Het Porsche logo is subtiel verwerkt

5
in reliëfdruk aan de buitenzijde. Materiaal: soepel rundleder. Kleur: warm
espressobruin. Formaat: 12 x 10,5 cm. Prijs: 105,20 euro. WAP 030 002 0A.
4 Reistas Medium de Luxe Handzaam formaat reistas voor een
zakenreis of een lekker lang weekend weg. Met ruim hoofdvak, binnenvakken met ritssluiting en extra buitenvak met verdekte ritssluiting. Uitgevoerd in soepel rundleder in de kleur warm espressobruin. Afmetingen:
55 x 34 x 23 cm. Prijs: 520 euro. WAP 035 001 0A. 5 Reistas XL
Reistas voor de ware globetrotter. Met extra veel ruimte en voorzien van
verstelbare, afneembare lederen draagriem met antislipkussen, zodat de
tas ook als schoudermodel comfortabel te dragen is. Uitgevoerd in soepel
rundleder in de kleur warm espressobruin. Afmetingen: 68 x 39 x 25 cm.
Prijs: 605 euro. WAP 035 002 0A.
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