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Nagroda iF Gold Award 2016 dla autobusu
MAN Lion’s Intercity
Najmłodszy
wyróżnienie

członek
w

rodziny

kategorii

MAN

otrzymał

prestiżowe

„Automobiles/Vehicle/Bickes”,

przyznawane za wzornictwo przez firmę iF International Forum
Design.
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26 lutego br. w hali BMW Welt w Monachium podczas uroczystej gali iF
Design Award Night w obecności 2000 gości oficjalne ogłoszono i
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uhonorowano laureatów. Nagrodę iF Gold Award 2016 otrzymał autobus
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MAN Lion’s Intercity, wchodząc do wąskiego grona 75 laureatów
wyłonionych z grupy 5295 pojazdów zgłoszonych do tej nagrody. W kategorii
„Automobiles/Vehicle/Bickes”

MAN

Lion’s

Intercity

pokonał

takich

konkurentów jak samochody sportowe czy motocykle renomowanych
producentów.
„Nowy autobus MAN przeznaczony zarówno do obsługi tras liniowych jak i
dalekobieżnych jest przykładem doskonałego rozwiązania standardowych
zadań w zakresie wzornictwa. Przekonał on jury swoim ponadczasowym
kształtem, wyraźnie zarysowanymi liniami i doskonałymi proporcjami. Każdy
szczegół został perfekcyjnie dopracowany. Wnętrze i wygląd zewnętrzny są
do siebie doskonale dopasowane, okna i drzwi tworzą piękne formy idealnie
skomponowane z całą bryłą, a koncepcja kolorystyczna, dobór materiałów i
kształt powierzchni zaskakują precyzją i starannością. Dzięki temu autobus
jest nowoczesnym, doskonale zharmonizowanym pojazdem”, tak swój
werdykt uzasadniło jury składające się z 58 ekspertów w dziedzinie
wzornictwa.

Grupa MAN należy do wiodących europejskich przedsiębiorstw sektora zintegrowanych rozwiązań transportowych. W
roku 2014 jej obroty przekroczyły 14,3 miliardów euro. Firma MAN oferuje pojazdy ciężarowe, autobusy, silniki
wysokoprężne, turbiny oraz napędy specjalne. MAN zatrudnia w swoich zakładach na całym świecie ponad 55 900
pracowników. Firma zajmuje wiodące pozycje na rynku we wszystkich obszarach swej działalności biznesowej.
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Wśród kryteriów decydujących o przyznaniu tej renomowanej, istniejącej od
1953 roku nagrody należy wymienić wygląd zewnętrzny i kształt produktu a
także innowacyjność, ergonomię, funkcjonalność i aspekty ekologiczne.
„Jesteśmy bardzo dumni z tej nagrody. Jest to powszechnie uznany na całym
świecie znak jakości w zakresie wzornictwa. Dotychczas tak duży sukces
odnosiły z reguły tylko pojazdy z naszego segmentu luksusowego i produkty
klasy Premium.” Powiedział Stephan Schönherr z działu wzornictwa
autobusów w firmie MAN. „Nagroda ta potwierdza, że także standardowe
produkty firmy MAN mogą być docenione i uznane przez specjalistów w
dziedzinie wzornictwa za kompleksowo zaprojektowane pojazdy wysokiej
jakości.” dodaje Schönherr.
Autobus MAN Lion’s Intercity, którego oficjalna prezentacja miała miejsce
jesienią 2015 roku na Międzynarodowych Targach Busworld w Kortrijk, łączy
najwyższy komfort z funkcjonalnością oraz doskonałe bezpieczeństwo z
najlepszą jakością MAN. Wytycza on nowe standardy nie tylko dzięki
wyraźnie zarysowanym i optymalnie zaprojektowanym pod względem
aerodynamicznym kształtom oraz doskonałym parametrom jezdnym, ale
przede wszystkim dzięki efektywności w zakresie zużycia paliwa oraz niskim
kosztom eksploatacji.
Po wcześniejszych wyróżnieniach takimi nagrodami, jak „Red Dot Design
Award”, „iF Design Award” i „German Design Award” ostatnia nagroda iF
Gold Award 2016 jest już trzynastym wyróżnieniem dla firmy MAN za
wzornictwo, potwierdzającym sukcesy pojazdów marek MAN i NEOPLAN w
zakresie desingn’u i estetyki.
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