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Vizáž na jednotku: MAN tretíkrát po sebe získal 

ocenenie iF Design Award za autobus 

Novému autokaru MAN Lion’s Coach udelili prestížne ocenenie 

iF International Forum Design v kategórii 

„Automobil/vozidlo/motocykel“. Po autobusoch MAN Intercity 

(2016) a NEOPLAN Tourliner (2017) sa tímu dizajnérov podarilo 

porotu presvedčiť aj tretíkrát.  

 MAN Lion’s Coach získal iF Design Award 

 Nový vzhľad autobusu MAN zaujme svojím nadčasovým 

dizajnovým jazykom aj maximálnou bezpečnosťou a 

hospodárnosťou 

 Tretie ocenenie v rade pre tím dizajnérov spoločnosti MAN 

 

Porota zložená zo 63 odborníkov to v uplynulom ročníku súťaže iF Design 

Award nemala ľahké, veď vyberala spomedzi 6402 produktov z 54 krajín 

sveta. Nový MAN Lion’s Coach vďaka svojmu pôsobivému dizajnu získal 

ocenenie iF Design Award 2018 v kategórii „Automobil/vozidlo/motocykel“. 

Víťazov slávnostne vyhlásili 9. marca v Mníchove.  

„Súťaže sa zúčastnilo množstvo výnimočných produktov, preto sme, 

samozrejme, nadšení, že cenu nakoniec získal MAN Lion’s Coach,“ povedal 

Stephan Schönherr, viceprezident pre dizajn autobusov v spoločnosti MAN 

Truck & Bus. „Rozhodnutie poroty jasne ukazuje, že prichádza nový dizajn v 

sektore zájazdových a diaľkových autobusov.“ Charakterizuje ho 

predovšetkým nadčasový, moderný dizajnový jazyk MAN. Nové tvary 

vpredu, výrazná zadná časť a markantné boky dodávajú autokaru MAN 

Lion’s Coach výnimočný vzhľad. Dizajnéri sa sústredili na jednoznačné 

oddelenie jednotlivých funkčných zón: pracovisko vodiča, priestor pre 

cestujúcich, batožinový priestor a pohonný systém.  

Mimoriadne pôsobivé sú nové reflektory, ktoré môžu byť kompletne z LED. 

Zaujmú na nich aj integrované denné svetlá, ktoré slúžia tiež ako smerovky. 

Ale interiér autokaru MAN Lion’s Coach je tiež inšpirujúci: mäkké biele 

osvetlenie generuje priebežný pás LED umiestnený v strope a nový koncept 

„Colour & Trim“ sa sústredí na jasné, svieže farby, čím prispieva k elegantnej 
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a príjemnej atmosfére. Predĺženie políc na batožiny smerom dopredu a 

zväčšenie svetlej výšky aj pod oblúkom strechy dáva cestujúcim i vodičom 

pocit priestrannosti interiéru.  

MAN Lion’s Coach, ktorý sa verejnosti predstavil prvý raz na veľtrhu 

Busworld 2017 v Kortrijku, však neboduje len svojím nezameniteľným 

vzhľadom. Vďaka množstvu asistenčných systémov ponúka cestujúcim aj 

vodičom maximálnu bezpečnosť a pohodlie. Je to tiež mimoriadne úsporný 

autokar – okrem iného vďaka aerodynamike, ktorá sa oproti jeho 

predchodcovi zlepšila o 20 percent. „To dokazuje, že dôsledne premyslený 

dizajn, ktorý sme nazvali ‚smart edge‘, prispieva aj k hospodárnosti,“ 

zdôraznil Stephan Schönherr (na skupinovej snímke tretí zľava).  

Ocenenie iF Design Award sa udeľuje od roku 1953. Víťazov porota vyberá 

na základe určených kritérií, medzi ktoré patrí vzhľad a tvar produktu, miera 

inovácie, ergonomické parametre, funkčnosť a ekologické aspekty. 

„Ocenenie je celosvetovo uznávaným puncom kvality dizajnu, ktoré každý 

rok získa len hŕstka produktov. Fakt, že nám ho udelili už tretí raz po sebe, 

ukazuje, aké inovatívne a vysoko kvalitné sú naše autobusy,“ dodal S. 

Schönherr. V roku 2016 ocenenie iF Design Award získal MAN Lion’s 

Intercity a vlani NEOPLAN Tourliner. Autokar Lion’s Coach je teraz tretí 

model spoločnosti MAN Truck & Bus, ktorý dostal toto ocenenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAN Truck & Bus, jeden z najväčších európskych výrobcov úžitkových vozidiel a dodávateľ dopravných riešení, dosiahol 

v roku 2016 obrat približne 9 miliárd eur. Jeho produktové portfólio obsahuje vany, nákladné vozidlá, autobusy a vznetové 

motory, a tiež služby súvisiace s nákladnou dopravou a prepravou osôb. MAN Truck & Bus je súčasťou spoločnosti 

Volkswagen Truck & Bus a zamestnáva celosvetovo vyše 35 500 pracovníkov. 


