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Unikat z manufaktury BMW Individual dla luksusowego hotelu
Ellerman House w Kapsztadzie.
Luksus i indywidualność na najwyższym poziomie to cechy
nowego samochodu do przewozu gości ekskluzywnego hotelu
w południowoafrykańskiej metropolii – inspiracja naturą,
kreatywność rzeźbiarza Nica Bladena i maksymalna precyzja
wykonania zmieniają BMW 745Le xDrive w jeżdżące dzieło
sztuki.

Monachium/Kapsztad. Luksusowa gościnność, wyśmienita kolekcja dzieł sztuki
i niezwykle spektakularny widok na zachód słońca u wybrzeża Atlantyku czynią z Ellerman
House w Kapsztadzie w RPA hotel dla gości o szczególnych wymaganiach. Wkrótce już
sam dojazd do hotelu położonego wysoko nad zatoką Bantry będzie wyjątkowo
ekskluzywnym przeżyciem. Nowym samochodem do przewozu gości hotelu Ellerman
House będzie wysoce zindywidualizowany egzemplarz BMW 745Le xDrive (zużycie paliwa
w cyklu mieszanym: 2,5 – 2,3 l/100 km; zużycie energii w cyklu mieszanym: 16,2 –
15,8 kWh/100 km; emisja CO2 w cyklu mieszanym: 57 – 52 g/km). Został on
zaprojektowany w manufakturze BMW Individual we współpracy z południowoafrykańskim
artystą i rzeźbiarzem Nikiem Bladenem. Ten wyjątkowy samochód wyróżniają luksusowe
wrażenia z jazdy, szlachetna elegancja na zewnątrz i w środku oraz artystyczny hołd dla
wyjątkowej roślinności regionu wokół Kapsztadu.
Podobnie jak luksusowe samochody BMW, słynny ośrodek Ellerman House także ma za
zadanie zapewniać wyjątkowe chwile najbardziej wymagającym klientom. Pobyt w tym
ekskluzywnym hotelu jest niezapomnianym przeżyciem również dzięki kolekcji
współczesnej sztuki południowoafrykańskiej zgromadzonej przez właściciela hotelu Paula
Harrisa. Teraz jego niepowtarzalny charakter łączący luksusowe otoczenie i sztukę uzupełni
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wyjątkowe BMW 745Le xDrive. Samochód został udoskonalony przez kreacje Nica
Bladena. Artysta znany z replik roślin południowoafrykańskich wykonanych z metali
szlachetnych stworzył we wnętrzu luksusowej limuzyny autentyczne odniesienia do swojej
ojczyzny.
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Nowy samochód dla Ellerman House jest kolejnym dowodem na to, że manufaktura BMW
Individual jest w stanie projektować samochody całkowicie według życzeń i pomysłów ich
przyszłych właścicieli. Kunszt, dbałość o detale i najwyższa jakość łączą się z kreatywnością
i gotowością poszerzania gamy stosowanych materiałów, technik obróbki i kombinacji
kolorystycznych w każdym momencie zgodnie z wyobrażeniami klientów. Maksymalna
orientacja na klienta daje nie tylko produkty szyte na miarę, ale również innowacyjne
rozwiązania w zakresie wzornictwa precyzyjnie dostosowanego do indywidualnego stylu
właściciela. Aby zagwarantować wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa BMW Group,
każda część produkowana w manufakturze BMW Individual przechodzi takie same
procedury testowe co standardowe elementy.
BMW 745Le xDrive dla Ellerman House: napęd hybrydowy, ekskluzywny lakier,
wyjątkowe wnętrze.
Unikat manufaktury BMW Individual, którym wożeni będą goście hotelu Ellerman House,
powstał na bazie BMW 745Le xDrive. Jego hybrydowy napęd plug-in obejmuje
sześciocylindrowy rzędowy silnik benzynowy i silnik elektryczny, które razem dają moc do
290 kW (394 KM). Dzięki zasięgowi do 54 km w trybie elektrycznym luksusowa limuzyna
w wersji plug-in oferuje możliwość bezemisyjnego przejazdu 25-kilometrowej trasy
z lotniska w Kapsztadzie do ponad stuletniego głównego budynku ośrodka. Lakier
w ekskluzywnym kolorze mosiądzu uzupełniają błyszczące elementy BMW Individual
Shadow Line o rozszerzonym zakresie, 20-calowe obręcze kół M ze stopów lekkich Star
Spoke w dwukolorowym wykończeniu oraz pakiet sportowy M. Listwy progowe w kolorze
mosiądzu noszą napis „Ellerman House”.
Stylistyka wnętrza Pure Exellence oraz pełna skórzana tapicerka BMW Individual ze skóry
Merino w kolorach truflowym i koniakowym są wzbogacone o liczne indywidualne akcenty.
Oprócz elektrycznie regulowanych foteli komfortowych z funkcją masażu, ogrzewaniem
i aktywną wentylacją ,maksymalny komfort z tyłu zapewniają elektryczne rolety
przeciwsłoneczne, szklany dach panoramiczny Sky Lounge, oświetlenie ambientowe
i pakiet Ambient Air. Górna część boczków drzwi, deska rozdzielcza, podsufitka z alcantary,
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wykładzina podłogowa, obite skórą listwy progowe oraz panele foteli i słupków A i B
utrzymane są w kolorze truflowym. Zagłówki i komfortowe poduszki w tym samym kolorze
mają wyhaftowany ekskluzywny motyw kwiatów. Haft na poduszkach zawiera również
inicjały „EH” z przodu i napis „BMW Individual Manufaktur” z tyłu. Konsola środkowa,
pokrywa tunelu środkowego i znajdujące się tam panele przełączników są obite skórą
w kolorze koniaku. Harmonijna kolorystyka obejmuje również szwy w tym samym kolorze
i zwraca uwagę na listwy ozdobne, zamienione w unikalne dzieła sztuki.
Naturalne kształty i szlachetne metale: na listwach ozdobnych kwitnie świat
roślin RPA.
Innowacyjna i niepowtarzalna stylistyka listew ozdobnych BMW 745Le xDrive
z manufaktury BMW Individual jest dziełem południowoafrykańskiego artysty Nica Bladena,
który czerpie inspirację do swoich prac z charakterystycznej flory swojego ojczystego kraju.
Wykorzystując odlewy gipsowe i płynne złoto, srebro lub platynę tworzy pełne szczegółów
rzeźby liści, kwiatów, korzeni i gałęzi wzorowane na dzikich roślinach. Dla projektu
artystycznego stworzonego przez BMW i hotel Ellerman House opracował specjalny
proces, w którym odtworzył repliki roślin odlanych z metalu szlachetnego
w dwuwymiarowej, bardzo płaskiej formie. Tak powstała obszerna kolekcja cennych
odcisków wybranych motywów natury, która przypomina zielnik stosowany przez botaników
do dokumentowania i identyfikacji roślin za pomocą suszonych i prasowanych kwiatów
i liści. Te filigranowe dzieła sztuki zostały następnie niezwykle precyzyjnie umieszczone na
listwach ozdobnych w postaci inkrustacji.
Bladen znalazł swoje motywy do uszlachetniania wnętrza luksusowej limuzyny w regionie
Fynbos wokół Kapsztadu znanym z unikalnej na skalę światową bioróżnorodności. Wiele
z krzewów, drzew, traw i kwiatów występujących tylko w tym regionie jest obecnie
zagrożonych wyginięciem. Do najbardziej znanych skarbów przyrody w krajobrazie Fynbos
należy aspalat prosty, który uprawia się na popularną na całym świecie herbatę rooibos, oraz
srebrniki, których okrągłe kwiaty, często rozmiaru talerza, widnieją w godle RPA. Poprzez
swoje najnowsze dzieła Nic Bladen stara się uświadomić, jak fascynująca jest różnorodność

BMW
GROUP
Corporate Communications

Data
Temat

Strona

Informacja prasowa
25 listopada 2020 r.
Unikat z manufaktury BMW Individual dla luksusowego hotelu Ellerman House
w Kapsztadzie.
4

roślin w regionie Kapsztadu. Jego pragnieniem jest to, aby goście hotelu Ellerman House
podziwiający podczas jazdy BMW 745Le xDrive zaprojektowane przez niego listwy
ozdobne później rozpoznawali w naturze uwiecznione tam rośliny, aby jak najdłużej
zapamiętać nie tylko luksusowe wrażenia z jazdy, ale także zróżnicowaną roślinność RPA,
którą warto chronić.
Proces powstawania nowego samochodu z manufaktury BMW Individual został
udokumentowany w serii wartych obejrzenia klipów wideo. Filmy można znaleźć na
YouTube pod hasłem #BMWxEllermanHouse.

Wartości zużycia paliwa, emisji CO2, zużycia energii i zasięgu są ustalane zgodnie z procedurą pomiarową określoną
w rozporządzeniu (WE) 715/2007 w jego aktualnie obowiązującym brzmieniu. Podane wartości dotyczą samochodów
z wyposażeniem standardowym oferowanym w Niemczech, a zakresy uwzględniają różnice wynikające z wybranego rozmiaru
kół, opon oraz wyposażenia dodatkowego i mogą się zmienić w trakcie konfiguracji.
Wartości zostały już ustalone zgodnie z nowym cyklem testowym WLTP i przeliczone na NEDC, aby umożliwić ich
porównanie. W tych pojazdach podatki i inne opłaty samochodowe uwzględniające (również) emisję CO2 mogą być obliczane
na podstawie innych wartości niż podane.
Więcej informacji na temat oficjalnego zużycia paliwa oraz oficjalnej emisji CO2 nowych samochodów osobowych uzyskać
można we wszystkich salonach sprzedaży BMW.

BMW
GROUP
Corporate Communications

Data
Temat

Strona

Informacja prasowa
25 listopada 2020 r.
Unikat z manufaktury BMW Individual dla luksusowego hotelu Ellerman House
w Kapsztadzie.
5

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Katarzyna Gospodarek, Corporate Communications Manager
Tel.: +48 728 873 932, e-mail: katarzyna.gospodarek@bmw.pl
BMW Group
BMW Group, reprezentująca marki BMW, MINI, Rolls-Royce i BMW Motorrad jest jednym z wiodących na
świecie producentów samochodów i motocykli w segmencie premium, a także dostawcą wysokiej jakości
usług finansowych i mobilnościowych. Sieć produkcyjna BMW Group obejmuje 31 zakładów produkcyjnych
i montażowych w 15 krajach; firma dysponuje międzynarodową siecią dystrybucji w ponad 140 krajach.
W roku 2019 firma BMW Group sprzedała ponad 2,5 miliona samochodów oraz ponad 175 tysięcy motocykli
na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem w roku finansowym 2019 wyniósł 7,118 mld euro
przy obrotach wynoszących 104,210 mld euro. Według stanu na dzień poniedziałek, 31 grudnia 2019 r.
w BMW Group było zatrudnionych 133 778 pracowników.
Podstawą sukcesu ekonomicznego BMW Group były zawsze odpowiedzialne działania i perspektywiczne
myślenie. Dlatego też integralną część strategii firmy stanowią: zasady ekologicznego i społecznego
zrównoważonego rozwoju wdrożone w całym łańcuchu dostaw, promowanie całościowej odpowiedzialności
za produkty oraz aktywne angażowanie się w ochronę zasobów naturalnych.
Facebook: https://www.facebook.com/BMW.Polska
Twitter: https://twitter.com/BMW_Polska
YouTube: http://www.youtube.com/BMWPolska
Instagram: https://www.instagram.com/bmwpolska
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw-group-polska/

