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Společnost Volvo Cars povznesla šanghajským
odhalením svého mobilního salónku Lounge
Console automobilový luxus na zcela novou
úroveň
Automobilka Volvo Cars představila na autosalonu v Šanghaji svůj nový koncept,
který povznáší luxusní kabiny manažerských vozů na zcela novou úroveň.
Koncept označený jako Lounge Console nabízí vytíženým podnikatelům a
manažerům, kteří využívají služeb řidiče, neuvěřitelně luxusní cestovní prostředí,
které se může pochlubit kompaktností, všestranností, zvýšeným množstvím
odkládacích prostorů a v neposlední řadě také prvotřídním komfortem. V rámci
konceptu Lounge Console bylo sedadlo spolujezdce nahrazeno nepřeberným
množství funkcí a atraktivní výbavou.
„Při zahájení práce na tomto projektu jsme se nejprve zamysleli nad životním stylem vysoce postavených
manažerů. Pak jsme na základě našeho progresivního přístupu k prémiovému designu a funkčnosti
analyzovali všechny potřeby a perspektivy manažerských vozů řízených šoférem, přičemž jsme postupovali v
duchu našeho motta a stvořili jsme tento vůz kolem osoby sedící na zadním sedadle,“ vysvětluje Thomas
Ingenlath, senior viceprezident oddělení designu ve společnosti Volvo Car Group. „Klíčovým požadavkem
bylo vytvořit interiér, který by umožňoval řešit pracovní záležitosti v optimálním a současně vysoce luxusním
stylovém prostředí. Odebrání sedadla spolujezdce nám umožnilo vybudovat otevřený prostor, který
dramaticky změní dynamiku interiéru, a současně vedlo k celému gejzíru nápadů a nových možností
zdokonalování.“
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Po provedení etnografického průzkumu, jehož úkolem bylo stanovit nevyslovené a nenaplněné potřeby lidí,
kteří se pohybují ve vysokých obchodních kruzích, se designéři automobilky Volvo soustředili na to, jak lze
všechny tyto nároky uspokojit v rámci jednoho kombinovaného řešení.
„Záměrem tohoto konceptu je ukázat dvě věci – za prvé, že si je společnost Volvo Cars vědoma potřeb
našich zákazníků z řad vysoce postavených manažerů, a za druhé, že dokážeme prostřednictvím
designových inovací a moderních materiálů efektivně vytvořit cestovní zážitek, který je v rámci segmentu
luxusních vozů jedinečný,“ dodává Thomas Ingenlath.
Součástí konceptu Lounge Console jsou funkce, jejichž smyslem je pozvednout jízdní zážitek cestujících
naroveň dokonalosti. Designéři automobilky Volvo Cars vybavili tento prostor velkým pracovním stolem, v
němž se skrývá osvětlené toaletní zrcátko se zásuvkou na šperky, osobní věci nebo make-up. Po otočení
stolu o 90° a jeho současném posunutí dopředu se objeví 17" displej, který do vozu přinese plnohodnotný
zážitek domácího kina. Pod polstrovanou opěrkou nohou se nachází přídavný úložný prostor na boty. Aby
bylo zajištěno maximální zabezpečení osobních věcí cestujících, je interiér vybaven také uzamykatelnou
úložnou schránkou. Odebráním sedadla předního spolucestujícího došlo mimo jiné k vytvoření ničím
nerušeného výhledu na cestu a současně k dosažení jedinečně prostorného prostředí.
„Lidé, kteří tráví spoustu času na cestách a mají hektický životní styl spočívající v přejíždění od jedné akce k
druhé a musejí v těsném sledu absolvovat řadu obchodních schůzek, potřebují svůj prostor, kde mohou
strávit čas obklopeni luxusem, odpočívat a načerpat sílu na další pracovní povinnosti. A přesně pro tento účel
jsme náš mobilní salónek Lounge Console navrhli, abychom jim usnadnili život,“ uzavírá Thomas Ingenlath.
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