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Cena red dot design award pro NEOPLAN Skyliner  
 

NEOPLAN Skyliner obdržel renomovanou cenu za design  „red dot 

award: product design 2012“. Exkluzivní Sharp Cut-D esign a sv ětlý 

koncept interiéru zaujal mezinárodní odbornou porot u.  

 

Světovou premiéru oslavil NEOPLAN Skyliner na veletrhu Busworld v Kortrijku 

na podzim roku 2011. Již tam vzbudil nadšení odborné veřejnosti, neboť 

designérům NEOPLAN se podařilo 14 m dlouhému, 2,55 m širokému a 4 m 

vysokému korpusu autobusu propůjčit estetickou přirozenost a dynamiku a 

přitom zároveň dosáhnout souznění formy, funkce i ergonomie. Čisté linie a 

ostré hrany skla i kovu jsou kombinovány s nekompromisní aerodynamikou, 

která v královské třídě zájezdových autokarů určuje nové trendy. Výsledkem 

aerodynamicky optimalizovaného tvaru je hodnota odporu vzduchu (cW) 

pouhých 0,41. Jde u patrového autokaru o doposud nejlepší hodnotu, která je 

na úrovni moderních dodávkových vozů střední třídy a kterou pocítí dopravci v 

podobě ekonomického provozu.    

  

Prvky tradičního designu, jako například vpředu zkosené sloupky oken, velké 

horizontálně rozdělené čelní sklo, příď vozidla podobající se pilotní kabině 

letadla, dynamicky zkosené podběhy kol nebo ostře řezané světlomety dělají ze 

Skylineru nezaměnitelného člena rodiny autobusů NEOPLAN. Současně 

některé důvěrně známé designové elementy získaly novou interpretaci. 

Koncept Skylights s prosklenými náběhy střechy, velkolepým prosklením přídě 

a velkými prosklenými stropními okny s funkcí nouzových východů zajišťují 

mimořádný rozhled z panoramatického horního podlaží. U běžných patrových 

autobusů pevně designově ukotvené oddělení horního a spodního podlaží 

odstraňuje grafické ztvárnění bočních oken Skylineru. Pás postranních oken 

spodního podlaží navazuje na klenuté třídimenzionální panoramatické okno. 

Celkový vzhled je tak jednotný.       

 

Stejně tak se designérům a konstruktérům podařilo převzít od ostatních modelů 

autobusů NEOPLAN osvědčené komponenty jako zadní svítilny, světlomety či 

víka, aby tak mohli pokračovat v zaběhnutém úspěšném firemním designu 

vozidel. Tato kontinuita se stává výhodou pro zákazníky při nákupu náhradních 

dílů a při otázkách životního cyklu vozidla.      
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Ocenění „red dot award“ se v mezinárodním měřítku etablovalo jako jedna z 

nejžádanějších pečetí kvality za vynikající provedení designu. Třicetičlenná 

odborná porota musela posoudit zhruba 4 500 designů z 58 zemí. Udělení ceny 

se bude konat 2. července 2012 ve městě Essen. NEOPLAN Skyliner tak 

pokračuje v úspěšné tradici: tuto mezinárodně uznávanou cenu obdrželo od 

roku 2002 již osm různých autobusů MAN a NEOPLAN. Naposledy to byl v roce 

2011 MAN Lion’s City Hybrid.     

  

 

 

Další informace najdete na internetu: 

www.mantruckandbus.com/presse 

 

 

 

 
 

 

MAN Truck & Bus AG  se sídlem v německém Mnichově je největší společností v rámci MAN Group a jedním z vedoucích výrobců 

užitkových vozidel a poskytovatelů inovativních dopravních řešení ve světovém měřítku.V obchodním roce 2011 společnost 

zaměstnávala 34 000 pracovníků, prodala více než 77 600 nákladních vozidel a  5700 autobusů a podvozků pro autobusy značky 

MAN a NEOPLAN a její obrat dosáhl hodnoty 9 miliard Eur. 

 


