
 

 

CELLULARLINE KOMT MET NIEUWE SMARTPHONECASES 
Een explosie van kleuren en patronen geven smartphones een super stijlvolle look 

 

Cellularline S.p.A., het Europese bedrijf dat accessoires voor smartphones en tablets ontwikkelt, introduceert 

verschillende nieuwe producten tijdens Mobile World Congres 2019 (Barcelona, van 25 februari tot en met 28 

februari). Cellularline presenteert nieuwe cases, gekenmerkt door design, kwaliteit en innovatie.  

 

Geïnspireerd op de modewereld en de lente/zomercollecties van 2019 heeft Cellularline een reeks nieuwe 

smartphonecases gecreëerd die de glamour van de catwalk weerspiegelen: felle kleuren en iconische patronen. De 

cases hebben bovendien een nieuwe verpakking die hun onderscheidende karakter reflecteren om daarmee beter 

aan te sluiten bij de persoonlijke voorkeuren van de koper. 

 

Deze Cellularline-cases zijn in het bijzonder geschikt voor consumenten die houden van fluokleuren, of juist meer 

genieten van tropische en excentrieke prints. Met het nieuwe uiterlijk van de cases kan iedereen zijn of haar stijl in 

accessoires uitdrukken.  

 

NEW COVER PATCH 

 

Tropical is the New Black 

De tropische stijl, geïnspireerd op haute couture, benadrukt de heldere kleuren én de goudkleurige 

bij. Voor een zomerse en verfijnde stijl. 

Verkrijgbaar voor: iPhone 8/7/6, iPhone XS/S, iPhone XR 

Adviesprijs: € 19,95  

 

 

 

Welcome to the Jungle 

Met de grote bladeren in verschillende groentinten komt de, in reliëf gemaakte kikker duidelijk naar 

voren. Het groen heeft een onweerstaanbare en mysterieuze uitstraling.  

Verkrijgbaar voor: iPhone 8/7/6, iPhone XS/S, iPhone XR, Samsung Galaxy J6 (2018), Huawei P20 Lite 

Adviesprijs: € 19,95  

 

 

 

 



 

 

NIEUWE STARDUST CASES 

 

You are “Llamazing” 

Een nieuwe toevoeging aan de Cellularline Stardust cases. We verwelkomen graag onze glamourous 

lama. Na de flamingo en de eenhoorn mag de lama in 2019 niet ontbreken. De koraalkleur geeft 

samen met de gouden glitters de case een stijlvolle en speelse look.  

Verkrijgbaar voor: iPhone 8/7/6, iPhone XS/S, iPhone XR, Samsung Galaxy J6 (2018), Huawei P20 

Lite 

Adviesprijs: € 16,95  

 

 

 

There’s a Star waiting in the sky 

De Star case is ontworpen om voor altijd te ‘shinen’. De sterren in fuchsia, glitters en het 

spiegelscherm laten je smartphone stralen! 

Verkrijgbaar voor: iPhone 8/7/6, iPhone XS/S, iPhone XR 

Adviesprijs: € 16,95  

 
 

NEW SENSATION CASES 

Ook in de succesvolle Sensation-lijn van Cellularline zijn er twee 

nieuwkomers. De military green en de soft grey zijn net als alle 

Sensation-modellen gemaakt van soft touchmateriaal, en daarmee 

prettig om vast te houden. Daarnaast is de binnenkant bedekt met 

zachte, krasbestendige microvezel, wat perfect aansluit bij het 

ontwerp van de smartphone en alle hoeken en kanten van het toestel 

volledig beschermt. 

Verkrijgbaar voor: iPhone 8/7/6, iPhone XS/S, iPhone XR 

Adviesprijs: € 22,95  

 

 

 

 

 



 

 

FLUO SENSATION CAPSULE COLLECTION 

Fluo is Back 

Modetrends spreken voor zich in 2019: de flashy kleuren komen terug! Opvallende kleuren en extravagante patronen 

domineren. In lijn met deze trend brengt Cellularline voor de lente en zomercollectie van 2019 de Sensation capsule 

cases uit in vier flitsende fluokleuren. Felle kleuren om nooit onopgemerkt te blijven!   

Verkrijgbaar voor: iPhone 8/7/6, iPhone XS/S, iPhone XR, iPhone XS Max 

Prijs: 22,95 € 

 
 

Over Cellularline S.p.A.  

Cellularline S.p.A. is marktleider in accessoires voor smartphones en tablets. Het merk Cellularline is als organisatie een technologische en creatieve 

referentie voor accessoires voor multimedia-apparaten en heeft als doelstelling haar klanten uitstekende prestaties, een eenvoudig gebruik en een 

unieke beleving te bieden. Cellularline S.p.A. heeft momenteel ongeveer 200 werknemers en beschikt over intercontinentale distributie in meer dan 

60 landen. 
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