
                                                 

 

BEZIT EEN ICOON: NIEUWE BEPERKTE REEKS VAN 

LAND ROVER DEFENDER-DESIGNMODEL  
 
 

 
 
 

 

• Nieuwe beperkte reeks van Land Rover Defender 90 – Design Icon Model – vat de essentie 
van de onmiskenbare designtaal van het merk samen 
 

• Van het Design Icon Model, dat werd gecreëerd door Land Rovers Designstudio en 
verkrijgbaar is in drie authentieke kleuren, zullen in het totaal slechts 5.000 exemplaren 
worden gemaakt. 
 

• Verkrijgbaar bij Land Rover-concessiehouders over de hele wereld  

  
Vrijdag 1 oktober, Antwerpen – De ontwerpers van Land Rover ontwierpen de nieuwe beperkte reeks 

Defender 90 Design Icon Model, die de essentie van zijn onmiskenbare designtaal samenvat.  

 

De Defender 90 Design Icon Model is verkrijgbaar in drie authentieke kleuren die gebruikt worden op 

Land Rovers herboren terreinlegende: Pangea Green, Gondwana Stone en Santorini Black. Met zijn 

dynamische uitstraling en geraffineerde lijnen viert het model het onstuitbare karakter en de moderne 

luxe van Land Rover, tot leven gebracht door het Designteam van het merk. 

 



                                                 

Massimo Frascella, Design Director bij Land Rover, vertelde: “De avontuurlijke geest van Land Rover 

komt tot uiting in de typische vormgeving van het Icon Model en de doorgedreven aandacht voor 

details, terwijl zijn minimalistische vorm het design een tijdloze toets geeft.” 

De Defender 90 Design Icon Model is 17 centimeter lang, 9 centimeter breed en 6 centimeter hoog. 

Hij heeft een adviesprijs van € 80 in België en is wereldwijd beschikbaar op 5.000 exemplaren in de 

drie kleuren. 

 

De beperkte reeks van de Defender 90 Design Icon is verkrijgbaar bij Land Rover-concessiehouders. 

 

EINDE  

  
 
Aantekeningen voor de redacteurs  
  

Over Land Rover 

Al sinds 1948 maakt Land Rover rasechte 4x4's met volwaardige terreincapaciteiten over het hele 
modellengamma. De Defender, Discovery, Discovery Sport, Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover 
Velar en Range Rover Evoque zijn elk wereldwijd de referentie in hun SUV-segment. 80 procent van het 
modelgamma wordt geëxporteerd naar meer dan 100 landen. 

  

Sociale mediakanalen van Land Rover: 

www.facebook.com/landroverbelgium/ 

https://www.instagram.com/landroverbelux/ 

https://www.youtube.com/user/LandRoverBELUX 
 
 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.media.landrover.com of neemt u contact op met: 
Annick Van Cauwenberge 
PR Manager Jaguar Land Rover Belux 
T: 03 241 11 35 
M : 0476 319 629 
E : avancauw@jaguarlandrover.com 
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