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Cena „red dot design award“ pre NEOPLAN Skyliner  

 

NEOPLAN Skyliner dostal prestížne ocenenie za dizajn „red dot award: 

product design 2012“. Medzinárodnú odbornú porotu zaujal exkluzívny 

Sharp Cut-Design a presvetlený koncept interiéru. 

 

Svetovú premiéru absolvoval NEOPLAN Skyliner na veľtrhu Busworld v 

Kortrijku na jeseň roku 2011. Už tam vzbudil nadšenie odbornej verejnosti, 

pretože dizajnérom spoločnosti NEOPLAN sa podarilo double-deckeru s  

vonkajšími rozmermi 14 x 2,55 x 4 m prepožičať estetickú prirodzenosť i 

dynamiku a zároveň dosiahnuť harmóniu formy, funkcie a ergonómie. Čisté línie 

kombinované s výraznými hranami (Sharp Cut-Design) sú podriadené 

nekompromisnej aerodynamike, ktorá v kráľovskej triede autokarov určuje nové 

trendy. Výsledkom aerodynamicky optimalizovaného tvaru je koeficient odporu 

vzduchu Cx len 0,41. Pri poschodovom autokare je to doposiaľ najlepšia 

hodnota, ktorá je na úrovni moderných vanov strednej triedy a prejaví sa na 

hospodárnosti prevádzky.  

  

Prvky tradičného dizajnu, ako napríklad zošikmené predné stĺpiky okien, veľké,  

horizontálne rozdelené čelné sklo, predná časť vozidla podobná kabíne pilota 

lietadla, dynamicky riešené podbehy kolies alebo ostro rezané reflektory robia 

zo Skylinera nezameniteľného člena rodiny autobusov NEOPLAN. Súčasne 

niektoré dôverne známe štylistické prvky získali novú interpretáciu. Koncept  

Skylights s presklenými nábehmi strechy, veľkolepým presklením prednej časti 

a veľkými oknami v strope s funkciou núdzových východov poskytujú výnimočný 

výhľad z panoramatického horného podlažia. Vizuálne odčlenenie hornej a 

spodnej časti, ktoré je zrejmé na bežných poschodových autobusoch, odstránilo 

grafické stvárnenie Skylinera: Pás bočných okien spodného podlažia nadväzuje 

na klenuté trojrozmerné panoramatické okno. Takto je celkový vzhľad jednotný.       

 

Dizajnérom a konštruktérom sa tiež podarilo prevziať od ostatných modelov 

autobusov NEOPLAN osvedčené komponenty, napríklad zadné svetlá,  

reflektory či veká batožinového priestoru, aby mohli pokračovať v zabehnutom a 
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úspešnom firemnom dizajne vozidiel. Táto kontinuita bude výhodou pre 

zákazníkov pri nákupe náhradných dielcov a pri otázkach životného cyklu 

vozidla.      

    

Ocenenie „red dot award“ sa v medzinárodnom meradle etablovalo ako jeden z  

najžiadanejších puncov kvality za vynikajúce riešenie dizajnu. Tridsaťčlenná 

porota musel posúdiť zhruba 4500 prihlásených produktov z 58 krajín. Oficiálne 

udeľovanie cien bude 2. júna 2012 v nemeckom meste Essen. NEOPLAN 

Skyliner tak pokračuje v úspešnej tradícii: Túto medzinárodne uznávanú cenu 

získalo od roku 2002 už osem rôznych autobusov MAN a NEOPLAN, 

naposledy bol úspešný vlani MAN Lion’s City Hybrid. 

 

2695 znakov (vrátane medzier) 

 

Ďalšie informácie nájdete na www. mantruckandbus.sk 

 

Program efektívneho transportu od MAN Truck & Bus  

Objem transportu a dopravy na európskych cestách neustále rastie. Ale 

súčasne kvôli dlhodobému ubúdaniu zdrojov energie je preprava čoraz drahšia.  

MAN Truck & Bus ako jeden z popredných výrobcov autobusov a nákladných 

vozidiel výraznou mierou prispieva k neustálemu zlepšovaniu efektívnosti 

dopravy.  MAN ponúka komplexný efektívny program na zredukovanie 

celkových nákladov na vlastníctvo vozidla. Efektívnosť dopravy – zahŕňajúca 

technológiu, servis, vodiča a ďalšie expertízy – chráni životné prostredie a je 

pridanou hodnotou pre našich zákazníkov.  

 

 

 

MAN Truck & Bus AG so sídl om v nemeckom Mníchove je naj väčšou spoločnosťou v rámci MAN Group a popredným svetovým 

dodávateľom efektívnych úžitkových vozi diel a inovatívnych dopr avných riešení. Vo fiškálnom roku 2011, kedy zamestnával okolo 

34 000 pr acovníkov, dosiahol predaj vyše 77 600 tr uckov a viac  než  5700 autobusov a autobusových podvozkov značky MAN 

a NEOPLAN v hodnote 9 miliárd eur.  

http://www.man-mn.sk/

