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ŠKODA SCALA: První fotografie interiéru
› Nově tvarovaná přístrojová deska přebírá emocionální tvarosloví exteriéru
› Největší displeje ve své třídě pro virtuální kokpit a systémy infotainmentu
› Světová premiéra modelu ŠKODA SCALA se koná 6. prosince v Tel Avivu
Mladá Boleslav, 29. listopadu 2018 – Zhruba týden před světovou premiérou v Tel Avivu
představuje ŠKODA AUTO první fotografie interiéru vozu ŠKODA SCALA. Nový koncept
interiéru české značky sleduje výtvarný směr, který vytyčila studie ŠKODA VISION RS.
SCALA tento emocionální design poprvé převádí do sériového vozu značky ŠKODA a
vytváří pro značku typickou souhru ergonomie a emocí. Elementární součástí jsou přitom
vysoko umístěný centrální displej v zorném poli řidiče a nově tvarovaná přístrojová deska.
Norbert Weber, vedoucí designu interiéru společnosti ŠKODA AUTO, říká: „Nová ŠKODA SCALA
je prvním sériovým vozem, v němž realizujeme náš nový koncept interiéru a spolu s novými
barvami a materiály zavádíme i modernizovaný designový jazyk. Premiéra modelu SCALA je
počátkem nové identity značky ŠKODA, která je emocionální a zároveň funkční.“
Ústředním bodem konceptu interiéru modelu ŠKODA SCALA je obrazovka s úhlopříčkou až
9,2 palce, největší ve svém segmentu, na kterou jak řidič, tak spolujezdec dobře vidí. Volně stojící
displej je lemován charakteristickou linkou, která se odvolává na emocionální linie kapoty. Tato linie
pod displejem kromě toho tvoří i ergonomickou oporu pro ruku, ovládající dotykovou obrazovku.
Také ovládání klimatizace ve středovém panelu a tlačítka pro systém start-stop, volbu jízdního
profilu nebo parkovacího asistenta, přímo před řadicí pákou, jsou v řidičově dosahu. Boční výdechy
ventilace sahají až ke dveřím a posilují optickou šířku a velkorysý dojem prostornosti.
Přístrojová deska a výplně předních dveří mají kvalitní měkčený povrch s novou specifickou
strukturou. Ta napodobuje krystalické struktury a v budoucnu bude pro styl značky ŠKODA typická.
Světová premiéra nového modelu ŠKODA SCALA se koná 6. prosince 2018 v Tel Avivu
(Izrael) a bude přímo přenášena na ŠKODA Storyboardu a prostřednictvím kanálů značky
ŠKODA na sociálních sítích.
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Fotografie k tématu:
Interiér nového modelu ŠKODA SCALA
Ve voze ŠKODA SCALA má premiéru nový koncept
interiéru s nově tvarovanou palubní deskou a centrálním,
vysoko umístěným displejem – s úhlopříčkou až 9,2 palce
je to největší displej ve své třídě.

Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

Interiér nového modelu ŠKODA SCALA
Ústředním bodem nového konceptu interiéru je velký, volně
stojící displej. Charakteristická linka pod ním tvoří
ergonomickou oporu pro ruku.

Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

Interiér nového modelu ŠKODA SCALA
Pod centrálním displejem se ve středovém panelu nachází
pro řidiče dobře dosažitelné ovládání klimatizace.

Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

Interiér nového modelu ŠKODA SCALA
Přímo před řadicí pákou modelu ŠKODA SCALA jsou
dobře dosažitelná tlačítka pro ovládání systému start-stop,
volbu jízdního profilu a parkovacího asistenta.

Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

Interiér nového modelu ŠKODA SCALA
Boční výdechy ventilace sahají až ke dveřím a posilují
optickou šířku a velkorysý dojem prostornosti
v novém modelu ŠKODA SCALA.

Download
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ŠKODA AUTO
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,
› v současnosti nabízí zákazníkům 8 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA,
KAROQ, KODIAQ, KAMIQ (v Číně) a SUPERB,
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců.
ŠKODA AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory
a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích,
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší
řešení mobility“.
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