ROLLS-ROYCE │ MEDIA INFORMATION

KLIENTI ROLLS-ROYCE HĽADALI POČAS ROKA 2020
RADOSŤ VO VOZIDLÁCH PROGRAMU BESPOKE
13. január 2021, Goodwood





V priebehu roka 2020 upevnili nádherné zákazkové Bespoke vozidlá postavenie RollsRoyce ako popredného svetového výrobcu luxusného tovaru
Každý automobil vytvorený v rámci zákazkového programu Bespoke je doslova
vrcholným umeleckým dielom
Čeliac výzvam roka 2020 venovali klienti čas aj kreativitu jedinečným zákazkám
a vytvorili tak osobitné predmety trvalej hodnoty
Dizajnéri čerpali v čase lockdownov a domácej izolácie inšpiráciu v architektúre, prírode
a v textúre okolia ich domovov

"Dizajnéri tímu Bespoke Collective nastavili v roku 2020 novú úroveň veľkoleposti - vzhľadom
na to, že to dosiahli na pozadí mnohých bezprecedentných obmedzení a neštandardných
situácií, sú ich úspechy ešte pôsobivejšie. Nikdy predtým nebola detailom vozidiel vytvorených
na zákazku venovaná taká pozornosť, čo iba dokazuje, že klienti automobilov Rolls-Royce
hľadali v týchto ťažkých časoch radosť práve v kreatívnych až umeleckých detailoch luxusných
vozidiel, ktoré obstoja v skúške času, aby sa tak stali trvalým odkazom.
Môžem s hrdosťou povedať, že hoci je naše odvetvie sužované rozsiahlym znižovaním
nákladov, tvrdo sme pracovali na zachovaní všetkých pracovných pozícií. Ochrana umeleckých
zručností našich talentovaných spolupracovníkov dokladá náš svedomitý prístup k remeslám.
Vzácne zručnosti, ktoré v Rolls-Royce nachádzame, svedomito ochraňujeme a zachovávame
pre ďalšie generácie."
Torsten Müller-Ötvös, Generálny riaditel spoločnosti Rolls-Royce Motor Cars
V priebehu roka 2020, ktorý bol pre väčšinu z nás veľmi neštandardný, priviedol tím dizajnérov,
konštruktérov a umeleckých remeselníkov Rolls-Royce Bespoke Collective v Goodwoode v
Anglicku k životu svoju predstavivosť, remeselnú zručnosť a kreativitu do jedinečnej vízie
určenej pre klientelu Rolls-Royce po celom svete. Takmer každý automobil vytvorený v roku
2020 bol týmto tímom prispôsobený podľa priania klienta, čo je pozoruhodný úspech vzhľadom
na udalosti minulého roka.
Na začiatku pandémie sa dizajnéri aj klienti Rolls-Royce uchýlili do bezpečia svojich domovov.
Jedinečné a veľmi osobné vzťahy, ktoré má tím Bespoke Collective s našimi klientmi, to však
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nepoznačilo. Viedlo to ale k zmenám zdrojov inšpirácie - namiesto cestovania a s ním spojených
zážitkov zaujali štruktúry domova, architektúra či okamihy strávené v prírode.
Za zmienku stojí aj to, že divízia Rolls-Royce Bespoke dosiahla v roku 2020 nový rekord. Tvárou
v tvár výzvam minulého roka využili klienti možnosti kreatívnych úprav Rolls-Royce Bespoke,
aby v nich našli radosť a investovali znovuobjavenú komoditu - čas, do jedinečného odkazu,
ktorý odráža drahocenné predmety historického aj rodinného významu. Počas roka 2019
zaznamenal Rolls-Royce výrazný nárast zákaziek Bespoke vozidiel, pričom došlo aj k navýšeniu
personalizovaných prvkov v každom automobile, čo dodalo vozidlu hlbšiu podstatu.
Nasledujú ukážky najlepších príkladov Bespoke dizajnu a remeselného spracovania, ktoré tento
tím vytvoril v priebehu roka 2020.
DUSK IN TOKYO
PLÁTNO:

PHANTOM,

WRAITH,

DAWN,

CULLINAN │ MÉDIUM: FARBA
Zbierka "Dusk in Tokyo", ktorú tvoria vozidlá Phantom,
Wraith, Dawn a Cullinan, oslavuje hlavné mesto
Japonska. Vysoké sklenené a betónové budovy
pobrežnej metropoly zaliate teplým svetlom súmraku
inšpirovali mnoho-vrstevnatý náter pomenovaný "Dust
in Tokyo". Refrakčná farba, ktorá obsahuje vločky
hliníka a sľudy, vytvára pri jemnom osvetlení jemné
odlesky.
Interiér z čiernej kože, mriežka Bespoke audio
systému v odtieni ružového zlata a vo vozidle Phantom
- zlaté rámovanie tachometra na palubnej doske, to
všetko zobrazuje kontrast dlhých tmavých tieňov
vysokých

budov

a

posledných

lúčov

slnka

odrážajúcich sa na skle.
V čele tohto kontrastu stojí soška „Spirit od Ecstasy“,
ktorá je v Japonsku po prvý krát vyhotovená v odtieni
Rose Gold predstavujúci západ slnka.
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PHANTOM „IRIDESCENT OPULENCE“
PLÁTNO:

PHANTOM

│

MÉDUIM:

"GALÉRIA"

PALUBNEJ DOSKY
Hermeticky uzavretá galéria na palubnej doske vozidla
Phantom

umožňuje

začleniť

prírodné

materiály

spôsobom, aký nebol doteraz v automobilovom
priemysle možný. V roku 2020 dosiahol Phantom
"Iridescent Opulence" nové výšiny.
Tento umelecký koncept debutoval v roku 2017 a bol
vytvorený v spolupráci so švajčiarskym špecialistom
na prírodné materiály Nature Squared. Výsledkom je
prírodou inšpirovaná galéria, v ktorej je umiestnených
viac ako 3 000 dúhových chvostových pierok, pričom
každé z nich bolo individuálne vytvarované, aby bol
zdôraznený ich bohatý lesk a výrazný odtieň. Tieto
pierka boli ručne našité na látku s výraznými
otvorenými pórmi, vďaka čomu vyniknú trblietavé
dúhové farby Mother of Pearl lemujúce prístroje
uprostred galérie. Interiér je doplnený výšivkou na
stredovom paneli medzi zadnými sedačkami a
striebornými odleskami na stolíkoch.
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THE STEED PHANTOM EXTENDED
PLÁTNO:

PHANTOM

EXTENDED

│

MÉDIUM:

VÝŠIVKA
Zložité výšivky tohto zákazkového kusu zdobia
vnútornú stranu zadných dverí elegantného modelu
Phantom s predĺženým rázvorom. Vzor symbolizujúci
silu a neustále nadšenie pre pokrok navrhol tím
Bespoke Collective na základe jasnej predstavy
čínskeho klienta.

"NEON NIGHTS" COLOUR TRILOGY
PLÁTNO: DAWN, WRAITH, CULLINAN │ MÉDIUM:
PALETA ODTIEŇOV BESPOKE
Tím

Bespoke

Collective

vyvinul

novú

paletu

dynamických odtieňov s názvom „Neon Nights“, ktorej
štyri farby sú určené výlučne pre obmedzené
množstvo vozidiel.
Inšpirácia pre tieto žiarivé odtiene pochádza z prírody.
Farba Lime Rock Green, ktorá pôsobí, že takmer žiari,
nachádza pôvod v austrálskej zelenej rosničke.
Červený odtieň Eagle Rock Red napodobňuje farbu
kvetov vždyzeleného stromu 'Ōhi'a ľahu a odtieň
Mirabeau Blue vychádza z krásnych farieb exotických
motýľov zo Strednej a Južnej Ameriky s názvom
Rhetus pariander.

WRAITH "INSPIRED BY EARTH"
PLÁTNO: WRAITH │ MÉDIUM: VÝŠIVKA, AIRBRUSH FARBA
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Ako vyplýva z názvu - tento Wraith sa inšpiruje
slnečnou sústavou a našou vlastnou planétou pri
pohľade z vesmíru. Exteriér v odtieni Royal Blue
odkazuje na vodu, ktorá pokrýva 75% zemského
povrchu, zatiaľ čo kresba na kapote zobrazuje
satelitný pohľad na oblasť Stredného východu a
Spojených arabských emirátov. Ručne maľované
smaragdovo zelené linky znázorňujú Slnko a osem
planét slnečnej sústavy.
Sedadlá sú vyrobené z kože Moccasin, ktorá
pripomína piesok púští Emirátov. Námornícka a
kobaltová modrá v detailoch odkazuje na rieky a
jazerá; smaragdové lemovanie zase symbolizuje
prírodu vo všetkých jej podobách. Detailná výšivka na
zadnom stredovom paneli vyrobená technológiou
Photoflash pripomína mračná. Palubná doska je
zdobená snímkou Stredného východu, ktorý bol
vytvorený pomocou air-brush technológie. Na strope
nájdete všetky planéty slnečnej sústavy a uprostred
samotné Slnko. Medzi ďalšie zákazkové detaily patria
aj prahy, prístroje s kovovým rámovaním a ozdobné
intarzie v striebornej farbe znázorňujúce planéty,
pričom planéta Zem je vyhotovená v zlatej farbe.

WRAITH KRYPTOS COLLECTION
PLÁTNO:

WRAITH

│

MÉDIUM:

ZÁKAZKOVÉ

BESPOKE DETAILY
Kolekcia vozidiel Wraith Kryptos ukrýva v jemných
detailoch tajomnú šifru. Klienti boli vyzvaní, aby
rozlúštili zašifrované správy v interiéri a exteriéri
celkovo 50 zákazkových vozidiel.
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Rytina na soške Spirit of Ecstasy vyhotovená v zelenej
glazúre zobrazuje zašifrované slovo KRYPTOS.
Týchto sedem písmen a výšivka dvojitého R na
opierkach hlavy privedie klientov k ďalším indíciám,
ako sú napríklad písmená opakujúce sa na palubnej
doske, ktorá je ozdobená kovovými detailmi.
Odtieň karosérie Wraith Kryptos programu Bespoke je
vyhotovený v temnej základnej antracitovej farbe
obsahujúcej modré a zelené sľudové vločky. V interiéri
vozidla je aplikovaná koža Kryptos Green s typickým
zeleným odtieňom programu Bespoke doplnená buď
o farebný odtieň

Selby

Grey

alebo

Anthracite.

Nádherne prepracované dvojfarebné čalúnenie stropu
zobrazuje motív inšpirovaný dátovými prúdmi, ktorý sa
objavuje aj na osvetlených kapsách dverí.

THE MAHLANGU PHANTOM
PLÁTNO: PHANTOM │ MÉDIUM: MAĽBY NA
„GALÉRII“
"Galéria"

palubnej

dosky

vozidla

Rolls-Royce

Phantom sa pre klienta z Južnej Afriky stala unikátnou
príležitosťou

na

prezentáciu

vysoko

osobnej

umeleckej práce celosvetovo uznávanej juhoafrickej
umelkyne, doktorky Esther Mahlangu. Doktorka
Mahlangu, národná africká ikona z regiónu Nbedele,
bola prvou umelkyňou, ktorá vytvorila dielo tohto
druhu, a vozidlo preto na jej počesť získalo
pomenovanie The Mahlangu Phantom.
Táto ojedinelá zákazka je pozoruhodnou ukážkou a
zároveň vyjadrením súčasného afrického umenia,
pričom skrášľuje stred prednej časti interiéru. Prácu
85-ročnej umelkyne, ktorú preslávili živé geometrické

The Drive, Westhampnett, Chichester, PO18 0SH, UK

+44 (0)1243 384000

enquiries@rolls-roycemotorcars.com

www.rolls-roycemotorcars.com

Rolls-Royce Motor Cars Limited. Registered in England and Wales. Company number 3522604. Registered address: Summit ONE, Summit Avenue, Farnborough, Hampshire, GU14 0FB.
Rolls-Royce Motor Cars Ltd is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority in relation to its credit broking activities in the UK

abstraktné maľby na plátne aj na stenách, možno
obdivovať v mnohých významných múzeách a
súkromných zbierkach po celom svete. Na oslavu tejto
jedinečnej zákazky vytvoril Rolls-Royce aj film, ktorý
mapuje prácu a kultúrne dedičstvo Esther Mahlangu.

CULLINAN "SPIRIT OF RUSSIA" COLLECTION
PLÁTNO:

CULLINAN

│

MÉDIUM:

MAĽBA,

STARLIGHT HEADLINER, VÝŠIVKA
Model Cullinan potvrdil, že je perfektným "umeleckým
plátnom" pre realizáciu série štyroch individuálnych
zákaziek

programu

legendárnym

ruským

Bespoke
pohoriam:

venovaných
Elbrus,

Krásna

Poljana, Zlaté hory a Ključevskaja.
Vonkajšie odtiene laku karosérie Black Diamond, Iced
Gunmetal Steel, Midnight Sapphire Blue a Premiere
Silver sú inšpirované mrazivými horskými vrcholmi a
doplnené o tmavé chrómované exteriérové detaily na
každom z vozidiel Cullinan. Mapu Ruska zobrazenú na
vnútornom stropnom čalúnení Starlight Headliner
dopĺňajú motívy horských vrcholov vyšité na opierkach
hlavy. Ryté prahové lišty každého automobilu nesú
nápis s názvom horskej oblasti, ktorá inšpirovala jeho
dizajn, rovnako ako nadmorskú výšku najvyššieho
vrcholu v každom regióne.
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DAWN SILVER BULLER COLLECTION
PLÁTNO: DAWN │ MÉDIUM: AERO CROWLING
Kolekcia Dawn Silver Bullet budí pozornosť svojou
jedinečnou skladacou strechou Aero Cowling a
ultrakovovou striebornou farbou Brewster Silver, v
žiarivom odkaze na epické súťažné vozidlá RollsRoyce z minulosti.
Štvormiestny Rolls-Royce Drophead bol pretvorený na
adaptabilný dvojmiestny roadster pridaním skladacej
strechy, ktorú kryje trúfalo tvarovaná kapotáž opatrená
parou tryskanou titánovou povrchovou úpravou. Tento
prvok

vyzdvihuje

celkový

dojem

rýchlosti

a

efektívnosti, ktorý je hlavným motívom vozidla.
Kolekcia je obmedzená iba na 50 kusov na celom
svete. Deflektor Aero Cowling hrdo nesie názov a
siluetu vozidla Silver Bullet.

SPORTIVE COLLECTION
PLÁTNO: BLACK BADGE │ MÉDIUM: FARBA
V Spojených arabských emirátoch bola odovzdaná
kolekcia dvoch vozidiel Black Badge Dawn a deviatich
automobilov Black Badge Wraith. Sportive Collection
zdôrazňuje expresívnu a nezameniteľnú povahu
vozidiel Black Badge a vyniká použitím odvážnych
farebných kombinácií a technických vlákien.
Vôbec po prvý krát je interiér vozidla Rolls-Royce
vybavený palubnou doskou Fascia z technických
vlákien, ktoré sa prepletajú s farebnou väzbou
zodpovedajúcou

živým

kombináciám

odtieňov

exteriéru. Ručne maľované dekoratívne linky nesú
unikátny hravý motív, zatiaľ čo čalúnenie dverí z tkanej
kože a ryté mriežky reproduktorov audiosústavy
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Bespoke ďalej umocňujú dojem z dynamického
prostredia tejto kolekcie.

ARCTIC WHITE AND HOTSPUR RED PHANTOM
PLÁTNO: PHANTOM │ MÉDIUM: FARBA
Tento

moderný

automobil

Phantom,

ktorý

bol

odovzdaný texaskému zberateľovi automobilov RollsRoyce, je vyhotovený vo farbe Arctic White s dvojitou
ozdobnou linkou v červenom odtieni Hotspur Red,
ktorá korešponduje s rovnako odvážnou farbou
použitou v interiéri.
Vo vnútri vozidla vykresľuje táto farba príťažlivú scénu.
Každý povrch, od rohoží z jahňacej vlny, cez clony
chrániace súkromie až po batožinový priestor, je
vyhotovený v tomto živom odtieni palety Bespoke.
Galéria palubnej dosky Lakeshore Aurora je navrhnutá
a vytvorená tímom Rolls-Royce Bespoke Collective.

GHOST ILLUMINATED FASCIA
PLÁTNO: GHOST │ MÉDIUM: LED DIÓDY A
PERFOROVANIE
Inovatívne osvetlenie palubnej dosky Illuminated
Fascia nového Rolls-Royce Ghost debutovalo až po
dvoch rokoch vývoja a 10 000 hodinách práce členov
tímu Bespoke Collective. Na elegantnom strope
Starlight Headliner pripomínajúcom nočnú oblohu je
850 hviezd.
Fascia, čiže palubná doska, vytvára vďaka 152
diódam a 90 000 laserom perforovaným bodom
autentický dojem luxusu. Svetlá sú starostlivo zladené
s palubnými prístrojmi v kabíne a osvetlením
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číselníkov. Pri pohľade cez prístrojovú dosku vytvára
dojem jemného záblesku. Rozsiahle remeselné práce
a tri vrstvy kompozitných materiálov zabezpečujú, že
doska je neviditeľná, keď nie je vozidlo v prevádzke.

- Koniec Bližšie informácie:
Všetky tlačové materiály, fotografie a videá nájdete na tomto odkaze PressClub.
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FURTHER INFORMATION
You can find all our press releases and press kits, as well as a wide selection of high
resolution, downloadable photographs and video footage at our media website, PressClub.
EDITORS’ NOTES
Rolls-Royce Motor Cars is a wholly-owned subsidiary of the BMW Group and is a completely
separate company from Rolls-Royce plc, the manufacturer of aircraft engines and propulsion
systems. Over 2,000 skilled men and women are employed at the Rolls-Royce Motor Cars’
head office and manufacturing plant at Goodwood, West Sussex, the only place in the world
where the company’s super-luxury motor cars are hand-built.
TECHNICAL SPECIFICATION














Phantom:
NEDCcorr (combined) CO2 emission: 329-328 g/km; Fuel consumption: 19.5-19.6 mpg
/ 14.5-14.4 l/100km
WLTP (combined) CO2 emission: 356-341 g/km; Fuel consumption: 18.0-18.8 mpg /
15.7-15.0 l/100km
Phantom Extended:
NEDCcorr (combined) CO2 emission: 330-328 g/km; Fuel consumption: 19.5 mpg /
14.5 l/100km
WLTP (combined) CO2 emission: 361-344 g/km; Fuel consumption: 17.8-18.6 mpg /
15.9-15.2 l/100km
Cullinan:
NEDCcorr (combined) CO2 emission: 341 g/km; Fuel consumption: 18.8 mpg / 15.0
l/100km
WLTP (combined) CO2 emission: 377-355 g/km; Fuel consumption: 17.0-18.1 mpg /
16.6-15.6 l/100km
Ghost:
NEDCcorr (combined) CO2 emission: 343 g/km; Fuel consumption: 18.8 mpg / 15.0
l/100km
WLTP (combined) CO2 emission: 347-359 g/km; Fuel consumption: 17.9-18.6 mpg /
15.2-15.8 l/100km
Wraith:
NEDCcorr (combined) CO2 emission: 365-363g/km; Fuel consumption: 17.7-17.8 mpg
/ 16.0-15.9 l/100km
WLTP (combined) CO2 emission: 369-357g/km; Fuel consumption: 17.3-17.9mpg /
16.3-15.8l/100km
Dawn:
NEDCcorr (combined) CO2 emission: 372-367g/km; Fuel consumption: 17.3-17.5 mpg
/ 16.3-16.1 l/100km
WLTP (combined) CO2 emission: 381-367 g/km; Fuel consumption: 16.7-17.4 mpg /
16.9-16.2 l/100km
Wraith Black Badge:
NEDCcorr (combined) CO2 emission: 367 g/km; Fuel consumption: 17.5 mpg / 16.1
l/100km;
WLTP (combined) CO2 emission: 370-365 g/km; Fuel consumption: 17.2-17.4 mpg /
16.4-16.2 l/100km
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Black Badge Cullinan:
NEDCcorr (combined) CO2 emission: 341 g/km; Fuel consumption: 18.8 mpg / 15.0
l/100km
WLTP (combined) CO2 emission: 377-355 g/km; Fuel consumption: 17.0-18.1 mpg /
16.62-15.6 l/100km
Dawn Black Badge:
NEDCcorr (combined) CO2 emission: 371 g/km; Fuel consumption: 17.3 mpg / 16.3
l/100km
WLTP (combined) CO2 emission: 382-380 g/km; Fuel consumption: 16.7-16.9 mpg /
16.9-16.8 l/100km
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