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Forsterk sansene: 

Den nye CL Companion NOMAD-kikkerten 
 

Det er et mesterverk med noe for alle sansene SWAROVSKI OPTIK presenterer den november 2018, når 

CL Companion NOMAD lanseres. Det nyeste produktet i CL-familien har naturlige, autentiske materialer 

og det ypperste innen lærarmering, håndlaget i Østerrike. Det gir deg dessuten eksepsjonell utsikt, 

intuitiv håndtering og imponerende bildekvalitet. CL Companion NOMAD-kikkerten er mer enn bare en 

kikkert – den er et uttrykk av pur eleganse og en følgesvenn du kan stole på i de helt spesielle øyeblikk. 

 

«CL Companion NOMAD har en spesiell appell til de som ønsker å nyte livet for fulle med alle sansene. Ved 

å kombinere svært høye standarder, eksepsjonelt håndverk og fremtidsrettet teknologi kan du oppdage 

verden fra et nytt perspektiv. Den passer for personer som stiller de høyeste krav til kvalitet og design, som 

lever i øyeblikket og nyter det, og som gjør hver dag til en spesiell dag», sier Carina Schiestl-Swarovski, 

styreleder i SWAROVSKI OPTIK, når hun blir bedt om å beskrive målgruppen for disse nye kompakte 

kikkertene. 

 

FØL FORSKJELLEN 

CL Companion er ren og autentisk. Lærarmeringen er farget med vegetabilske farger, fullført for hånd og 

sydd av håndverkere innen skinnfaget i Østerrike. Mange møysommelige og intrikate trinn må utføres med 

perfeksjon, for å produsere denne enestående kikkerten. Skinnet har ikke bare et rent og naturlig 

utseende, men er også tiltalende for sansene, med en fin aroma og et behagelig preg. Vesken og stroppene 

er laget av skinn og understreker kikkertens eksklusive preg. Ubehandlet, oljet eik fra bærekraftige skoger 

brukes til å lage CL Companion NOMADs unike emballasje.  

 

SEE THE UNSEEN 

Den nye utgaven av den velkjente CL Companion, CL Companion NOMAD, har et imponerende og 

velbalansert optikk-design, som garanterer at observatøren får en uforglemmelig, men også komfortabel 

kikkeopplevelse. Når du setter denne kikkerten mot øynene, står du med én gang midt i selve øyeblikket. 

De er tilgjengelige i 8x30 og 10x30 forstørrelse, og skiller seg ut med synsfelt på henholdsvis 132 m og 

108 m. Dermed er det enda mer rom for fascinerende oppdagelser. 
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CL-kikkerter: din pålitelige følgesvenn fra SWAROVSKI OPTIK 

CL-serien ble lansert i 2011 med CL Companion. Siden den gang har SWAROVSKI OPTIK tilbudt de som liker 

natur og friluft, en rekke kikkerter som kombinerer enestående optisk kvalitet og kompakt størrelse – uten 

kompromiss. De kjennetegnes også av intuitiv brukervennlighet og smart, ergonomisk fasong. Kikkerten er 

lett, men likevel robust, takket være den slanke, kompakte utformingen og det solide magnesiumhuset. CL-

kikkerten er blitt en trofast følgesvenn for all slags reiser og fritidsaktiviteter, og er et av SWAROVSKI 

OPTIKs mest populære produkter.  

 

Verden tilhører de som kan se skjønnhet. 

Opplev øyeblikket! 

SEE THE UNSEEN. 

 

SWAROVSKIOPTIK.COM 

 

Bildemateriale for pressemelding:  

Bildemateriale med høy oppløsning kan lastes ned fra 

https://mam.swarovski.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=KTLVraDmnHiP 

 
 
SWAROVSKI OPTIK 
SWAROVSKI OPTIK, med hovedkontor i Absam, Tyrol, er del av Swarovski-gruppen. Det østerrikske selskapet ble etablert i 1949, og 
spesialiserer seg innen utvikling og produksjon av optiske høypresisjonsinstrumenter for lang avstand i det øverste 
markedssegmentet. Kikkertene, teleskopene, kikkertsiktene og de optroniske instrumentene er høyt ettertraktet blant krevende 
brukere. Selskapet har oppnådd stor suksess takket være innovativ styrke, produktenes kvalitet og iboende verdi samt deres 
funksjonelle og estetiske design. Vern om miljøet og naturen er en viktig del av selskapets filosofi, og gjenspeiles i den miljøvennlige 
produksjonen og selskapets langsiktige forpliktelse overfor utvalgte naturvernprosjekter. Omsetningen i 2017 var 146,3 millioner 
euro (2016: 140 millioner euro) og eksportandelen er 91 %. Selskapet har rundt 950 ansatte. 
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