Cena za dizajn: MAN Lion’s Intercity získal iF Gold
Award 2016
Najnovšiemu členovi rodiny autobusov MAN udelili prestížne
ocenenie iF International Forum Design Award v kategórii
Automobily/vozidlá/motocykle.
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Slávnostného vyhlásenia výsledkov a udelenia cien na gala večere iF
Design Award Night v mníchovskom BMW World sa zúčastnilo 2000 hostí.
Z celkového počtu 5295 produktov z 53 krajín udelila odborná jury
najvyššie ocenenie iF Gold Award 2016 iba 75 kandidátom. Jedným z nich
je linkový autobus MAN Lion’s Intercity, ktorý vo svojej kategórii porazil
súperov zvučných mien zo sektora športových automobilov i motocyklov.
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„Tento medzimestský autobus z produkcie MAN ukazuje, ako inšpiratívne
možno vyriešiť štandardné dizajnérske úlohy. Na porotu zapôsobil
nadčasovým dizajnom s čistými líniami a perfektne vyváženými
proporciami. Všetky detaily sú zrealizované bezchybne, interiér ladí s
exteriérom, okná aj dvere sú atraktívne integrované do celku a farebná
schéma, materiály i vonkajší vzhľad bezchybne navrhnuté. Všetky tieto
faktory robia z autobusu moderné vozidlo, ktoré je absolútne presvedčivé
ako celok,“ odôvodnila svoje rozhodnutie vo svojom hodnotení porota, ktorú
tvorilo 58 expertov na dizajn.
Kritériá na získanie prestížneho ocenenia iF Gold Award, ktoré sa udeľuje
od roku 1953, obsahujú vonkajší vzhľad a tvary výrobku, ale tiež prínos z
hľadiska inovácie, ergonómie a funkčnosti vrátane environmentálnych
aspektov.
Stephan Schönherr, viceprezident sekcie autobusového dizajnu v MAN,
vyjadril svoje pocity z dosiahnutého úspechu týmito slovami: „Sme nadšení,
že nám udelili cenu, ktorá je medzinárodne uznávanou etiketou kvality pre
dobrý dizajn. Je to obrovský úspech, aký doposiaľ dosiahli naše produkty
iba z luxusného a prémiového segmentu.“ Podľa jeho slov ocenenie
potvrdzuje, že štandardné výrobky MAN sú v dizajnérskych kruhoch
vnímané a uznávané ako mimoriadne hodnotné, holisticky navrhované
vozidlá, pretože definujú úroveň v kvalite dizajnu i funkčnosti.
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Lion’s Intercity sa po prvý raz predstavil širokej verejnosti vlani na jeseň v
rámci medzinárodnej výstavy autobusov a autokarov Busworld v belgickom
Kortrijku. Nový model pre linkovú dopravu v sebe spája prvotriedny komfort
s vysokou úrovňou funkčnosti a výnimočnou bezpečnosťou najlepšej kvality
MAN. Autobus nielenže vytvára štandard svojím markantným
aerodynamicky optimalizovaným dizajnom a výbornými jazdnými
vlastnosťami, ale predovšetkým svojou efektívnou spotrebou paliva a
nízkymi prevádzkovými nákladmi počas celej životnosti.
Pre spoločnosť MAN je iF Gold Award 2016 celkovo už 13. ocenením za
dizajn, keď v minulosti viackrát získala Red Dot Design Award, iF Design
Award a German Design Award. Potvrdzuje to úspešnosť vozidiel MAN a
NEOPLAN v oblasti dizajnu a estetiky.
iF DESIGN AWARD 2016 – fakty a čísla:
5295 prihlásených, 7 kategórií, 1821 produktov získalo etiketu iF,
udelených bolo 75 zlatých ocenení International Forum Design Award.
Produkty sú rozdelené do siedmich kategórií: produktový dizajn,
komunikačný dizajn, dizajn obalov, dizajn služieb, profesionálne koncepty,
architektúra a interiérový dizajn.
Na snímke: Stephan Schönherr, Holger Koos, Moritz Menacher, Achim
Burmeister, Veronika Reiter a Michael Streicher (zľava doprava)

Skupina MAN Group, jeden z najväčších európskych hráčov v odvetví dopravného inžinierstva, dosiahla v roku 2014 obrat 14,3 miliárd
eur. Je výrobcom nákladných vozidiel, autobusov, vznetových motorov, turbo techniky i špeciálnych prevodových zariadení. Spoločnosť
MAN zamestnáva celosvetovo okolo 55 900 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva vedúce pozície.
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