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BOUW UW EIGEN AVONTUUR: LEGO® ICONS LANCEERT 

‘CLASSIC DEFENDER 90’-SET 

 

• Verjaardagsmodel: Nieuwe ‘Classic Land Rover Defender 90’-set van LEGO® Icons 
viert 75 jaar Land Rover 

• Keuze van de bouwer: Deze complete set, bestaande uit 2.336 onderdelen, bevat 
alle accessoires voor een terreinexpeditie 

• Binnenkort beschikbaar: De ‘Classic Land Rover Defender 90’ van LEGO® Icons is 
vanaf 1 april beschikbaar vanaf £ 209,99 (€ 239,99) in het Verenigd Koninkrijk 

• Avontuurlijke race: Bekijk de lancering van de ‘Classic Land Rover Defender 90’ van 
LEGO® Icons met een Highlands-uitdaging op 
www.youtube.com/watch?v=pgmLpL2BtxE 

Antwerpen, 17 maart 2023 – LEGO Group en de Defender vieren 75 jaar Land Rover met 

een avontuur om zelf te bouwen: de nieuwe LEGO® Icons Classic Land Rover Defender 90. 
Deze complete set, bestaande uit 2.336 onderdelen, bevat alle accessoires voor een 
terreinexpeditie. 

Dankzij het twee-in-één-formaat van de set kunnen bouwers enerzijds een alledaags 
wegmodel bouwen en anderzijds een gepersonaliseerd avonturenmodel. 

De Defender heeft 75 jaar terreinexpedities achter de rug. Hij is over de hele wereld 
onmiddellijk herkenbaar en heeft een unieke staat van dienst op het vlak van avontuur, 
humanitaire hulp en hard werk. 

Het 32 centimeter lange LEGO-model weerspiegelt dat palmares met accessoires zoals een 
dakdrager, een verhoogde luchtinlaat, een voorbumper met werkende lier, zijrails en een 
gereedschapskist, evenals tractieplaten voor modderige en zanderige terreinen. Hij heeft 
bovendien een werkende stuurinrichting en ophanging, opengaande deuren en dito motorkap 
en een interieur met details op basis van de grote Classic Defender. 

Paul Barritt, Directeur van Land Rover Classic : “De Defender is een synoniem van 
avontuur en deze nieuwe LEGO-set is de perfecte manier om de geest van dit onvergelijkbare, 
onstuitbare auto-icoon te vatten en tegelijk de speelse kant van de auto te benadrukken.”   

LEGO Design Master Kurt Kristiansen: “De Classic Defender tot leven brengen in LEGO-
steentjes was niet eenvoudig. De Defender overwint elke uitdaging, dus tijdens het 
designproces wilden we de set verrijken met een sterk gevoel voor avontuur. Wij zijn razend 
benieuwd naar de reacties van fans.” 

http://www.youtube.com/watch?v=pgmLpL2BtxE
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Om de set te lanceren, plaatste LEGO Group een echte Classic Defender in de Schotse 
Hooglanden om er de moeilijkst bereikbare LEGO Store ter wereld in te huisvesten. Dat was 
het toneel voor een uitdaging, met avonturiers Raha Moharrak en Aldo Kane die raceten om 
als eerste de nieuwe set te vinden en te bouwen. Bekijk de film op 
www.youtube.com/watch?v=pgmLpL2BtxE 

De ‘Classic Land Rover Defender 90’ van LEGO® Icons is vanaf 1 april beschikbaar vanaf 
£ 209,99 (€ 239,99) in het Verenigd Koninkrijk. 
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Aantekeningen voor de redacteurs 

Over Land Rover 

Al sinds 1948 bouwt Land Rover rasechte 4x4's met volwaardige terreincapaciteiten over het hele 
modelgamma. 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 modellengamma wordt geëxporteerd naar meer dan 100 landen. 

Over LEGO Group 

De missie van LEGO Group is om de bouwers van morgen te inspireren en te stimuleren via de kracht 
van het spel. Het LEGO System in Play, met de LEGO-stenen als basis, stelt kinderen en liefhebbers in 
staat om alles wat ze zich maar kunnen voorstellen te bouwen en te herbouwen. 

LEGO Group werd in 1932 in Billund, Denemarken opgericht door Ole Kirk Kristiansen, en de naam is 
afgeleid van de twee Deense woorden LEg GOdt, die ‘Speel Goed’ betekenen. Ook vandaag nog is 
LEGO Group een familiebedrijf met hoofdkwartier in Billund. De producten worden nu echter verkocht 
in meer dan 130 landen wereldwijd. 

Voor meer nieuws van LEGO Group, informatie over onze financiële prestaties en ons engagement 
inzake duurzaamheid, kunt u terecht op www.LEGO.com/aboutus.  
 
Sociale mediakanalen van Land Rover: 
www.facebook.com/landroverbelgium/  

www.instagram.com/landroverbelux/  

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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