
Louis Vuitton räätälöi laukkumalliston BMW i8-autolle
Muotitalo Louis Vuitton on suunnitellut BMW:n ladattavan hybridiautomallin, BMW i8:n kanssa yhteensopivan
matkalaukkusarjan.

Uusi laukkumallisto koostuu kahdesta erilaisesta matkalaukusta, salkusta ja pukulaukusta. Laukuissa toistuu BMW i8:n sähkönsininen ja musta
värimaailma, ja ne sopivat mittasuhteiltaan saumattomasti auton säilytystiloihin.

”Jaamme Louis Vuittonin kanssa arvostuksen toisaalta perinteitä ja toisaalta jatkuvaa eteenpäin kehittelyä kohtaan. Mallisto ilmentää hienosti
BMW i8:n innovatiivisuutta, estetiikkaa ja keveyttä”, BMW:n muotoilusta vastaava johtaja Adrian van Hooydonk kuvailee.

Laukkujen materiaalina on käytetty hiilikuitua, josta myös BMW i8:n matkustamo on valmistettu. Louis Vuitton kehitti tästä kevyestä mutta
tukevasta materiaalista erikoiskankaan, jonka hienostunut ruutukuviointi edustaa tyypillistä Vuitton-designia.

”Tämä yhteistyöprojekti on ollut suunnittelijoillemme mieluinen haaste. BMW:n suunnittelijoiden tavoin heillä oli lähtökohtina luovuus,
huipputeknologia ja tyyli. Jokainen yksityiskohta otettiin huomioon, jotta nämä luksuslaukut ilmentäisivät todellista matkustamisen taidetta”,
muotitalon perustajan lapsenlapsenlapsi ja sen erikoistilauksista vastaava johtaja Patrick Louis Vuitton sanoo.

BMW i8 on brändin ensimmäinen ladattava hybridiauto ja BMW i -malliston toinen tulokas. Nelipaikkaisessa urheiluautossa yhdistyvät paitsi
visionäärinen muotoilu ja kevytrakenteinen tekniikka, myös päästöttömän sähköauton ja viimeisimmän polttomoottoriteknologian parhaat
ominaisuudet.

Autoon sopivat laukut tulevat myyntiin valittuihin Louis Vuitton -myymälöihin huhtikuun alussa.
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BMW Group
BMW Group on yksi maailman menestyneimmistä autojen ja moottoripyörien valmistajista, jonka brändejä ovat BMW, MINI ja Rolls-Royce. BMW Groupilla
on 28 tuotantolaitosta 13 eri maassa, ja yhtiön myyntiverkosto kattaa yli 140 maata.

BMW Group myi kaikkiaan noin 1.963 miljoonaa autoa ja 115 215 moottoripyörää vuonna 2013. BMW Groupin liikevaihto tilivuonna 2012 oli 76,85 miljardia
euroa ja voitto ennen veroja 7,82 miljardia euroa. Vuoden 2012 lopussa yhtiöllä oli noin 105 876 työntekijää.

BMW Groupin menestys pohjautuu pitkäjänteiseen ja vastuulliseen toimintaan. Yhtiö onkin ottanut strategiaansa olennaisina osina ekologisesti ja
sosiaalisesti kestävät toimintatavat koko arvoketjussaan, kattavan tuotevastuun ja luonnonvarojen säästämisen.
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