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BMW Pininfarina Gran Lusso Coupé.
Cernobbio. BMW in Pininfarina sta imeni, ki sta v avtomobilističnem

svetu najbolj prežeti s tradicijo. Vsako zase je sinonim za
najsodobnejšo tehnologijo, stil, dinamiko in estetiko. Z BMW
Pininfarina Gran Lusso Coupé dve znameniti podjetji predstavljata
rezultat svojega prvega sodelovanja na prireditvi Concorso d'Eleganza
Villa d'Este 2013. BMW Pininfarina Gran Lusso Coupé je edinstven
model, ki uteleša ekskluzivno interpretacijo luksuznega modela BMW
Coupé skozi oči Pininfarina. V tesnem sodelovanju sta dva snovalna
tima oblikovala nov avtomobilski model z značajem, ki je pripravljen na
vstop v vrhunski luksuzni razred – tipični BMW z edinstvenimi potezami
Pininfarina.
Z BMW Pininfarina Gran Lusso Coupé je snovalna ekipa BMW
ekskluzivne oblikovne aspekte, kot sta luksuz in eleganca, nadgradila v
kreativnem sodelovanju z uveljavljenim specialistom za oblikovanje in
proizvodnjo avtomobilov – Pininfarina. Pri tem izpopolnjenem
edinstvenem modelu sta znameniti podjetji BMW Group in Pininfarina
združili moči in realizirali idejo: »Draž tega sodelovanja s Pininfarina je
snovanje novega, zelo drugačnega in posebnega pristopa k področju
luksuza in ekskluzivnosti,« je oznanil Karim Habib, vodja sektorja BMW
Design. »Italijansko podjetje namreč že od nekdaj slovi po svoji
strokovnosti ter vedno znova kaže svoj izostren občutek in izjemne
finese na omenjenih področjih. V Pininfarina smo našli idealnega
partnerja za oblikovanje tega koncepta vozila.«

BMW

Korporativno komuniciranje
Datum
Zadeva
Stran

Sporočilo za medije
24. maj 2013
BMW Pininfarina Gran Lusso Coupé
2

»Rezultat tega drznega soustvarjanja je veliko večji od vsote
posameznih sklopov,« je dejal Fabio Filippini, vodja konstruktorskega
sektorja pri Pininfarina. »Ko dve blagovni znamki s tako bogato tradicijo
in izkušnjami združita sile, da bi vizijo prevedli v realnost, nastane nekaj
povsem novega in izjemnega. Od začetka do konca je ta projekt
opredeljevalo vzajemno spoštovanje identitete.«
Dovršena eleganca.

BMW Pininfarina Gran Lusso Coupé prinaša novo dimenzijo težnji
BMW po ekskluzivnosti. Ta skrbno osnovan edinstven model
prevzame mimoidočega ob prvem pogledu. Velike površine in napete
konture so prepoznavni elementi elegantne karoserije avtomobila.
Tipična BMW razmerja – dolga medosna razdalja, razpotegnjen pokrov
motorja in nazaj pomaknjeno zadnje okensko steklo – prevevajo BMW
Pininfarina Gran Lusso Coupé z občudovanja vredno dinamiko tudi v
mirujočem stanju. Obenem avtomobil oddaja uravnoteženost in
harmonijo: vrednote BMW, kot so tehnologija, dinamika in natančnost
so dopolnjene s strokovno izvedbo Pininfarina in ustvarjajo posebno
holistično doživetje. »BMW Pininfarina Gran Lusso Coupé pušča
nenaveden vtis. Izraža značilne BMW vrednote, kot sta luksuz in
izjemna navzočnost, v izredno elegantni obliki,« je dejal Adrian van
Hooydonk, višji podpredsednik BMW Group Design. »Občudujem
minimalistično jasnost in natančnost oblike Pininfarina. Njihova
pričakovanja za končni izdelek so bila enako visoka kot naša, njihovo
razumevanje oblike pa v popolnosti dovrši oblikovni DNK BMW
tovrstnega vozila.«
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Dinamična navzočnost – čelni pogled.

Sprednji del BMW Pininfarina Gran Lusso Coupé s svojo široko držo,
osredotočeno na kolesa, oddaja čisto navzočnost in dinamiko. Značilne
dvojne ledvičke in naprej usmerjeni žarometi z nakazanim dvojnim
okroglim videzom nemudoma kažejo na karakterne poteze BMW.
Obenem pa interpretacija edinstvenih elementov Pininfarina s tipičnimi
italijanskimi finesami preveva sprednji del s posebnim stilom.
Značilne BMW ledvičke sestavljajo osrednji element oblike sprednjega
dela, vsa zasnova površin in linij pa črpa iz te teme. Simbolično kažejo
na motor v jedru vozila, njihova velikost pa odraža moč pogonske enote
V12, ki se nahaja za njimi. »Ledvičke« so nagnjene proti cestišču in
odražajo tipično BMW obliko »zašiljenega nosu morskega psa« in
navdajo sprednji del z bolj dinamičnim videzom, še posebej pri pogledu
od strani. Podrobnejši pogled razkriva zelo izpopolnjeno natančnost
izvedbe: sprednji del dvostranskih ledvičk je izdelan iz aluminija v mat
obdelavi, medtem ko za njim identično izveden del v črni barvi z
visokim sijajem doda vizualno globino za izjemen kontrast materialov.
Nad ledvičkami se pokrov motorja razteza preko sprednjega dela
avtomobila, njegove subtilne konture pa se zdijo, kot da izhajajo iz
znaka BMW ter poudarjajo dinamično eleganco izvedbe. Ploski
žarometi podčrtujejo značilno BMW osredotočenost na cesto ter
zaokrožajo »obraz« BMW Pininfarina Gran Lusso Coupé. Njihove
konture so v popolni harmoniji s klasičnim dvojnim okroglim BMW
videzom v interpretaciji, ki jih v zgornjem delu pušča odprte. Uporaba
LED tehnologije ustvarja tehnični premium vtis, obenem pa daje
žarometom izjemno globino.
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Privlačen športen sprednji odbijač zaključuje sprednji del BMW
Pininfarina Gran Lusso Coupé s svojo usmerjenostjo proti cestišču.
Ravna, enodelna odprtina za zrak poudarja širino sprednjega dela, ta
vtis pa še okrepi kromiran okrasni element, ki doda pridih elegantnosti.
Odprtina za zrak je večja proti kolesom in usmeri pozornost na širok,
športen kolotek avtomobila. Tik na površino cestišča pa diskreten
napis Pininfarina priča o italijanskem soustvarjalcu, kot podpis na
umetniškem delu.
Elegantna umetnost – pogled od strani.

Snovalci pri BMW in Pininfarina so velik poudarek namenili pravilnim
razmerjem. Površine avtomobila izkazujejo izpopolnjeno obliko
izraznosti BMW, obenem pa jasno ohranjajo značilni stil Pininfarina.
Izjemna prisotnost silhuete je ob straneh obogatena s konveksnimi
klinastimi oblikami, ki dodajo dinamično eleganco in oblikujejo
karoserijo z napeto športno formo.
Obenem pa minimalistične, natančne konture razpotegnejo vozilo in
poudarjajo njegovo ekskluzivnost s sodobnim pridihom. Višja
ramenska linija se skoraj horizontalno razteza vzdolž celotnega
stranskega dela avtomobila in navdaja BMW Pininfarina Gran Lusso
Coupé z veličino in navzočnostjo. Nad njo se dolga linija strehe
elegantno steka v zadnji del vozila in opredeli kratek zadek. Pod
ramensko se kot protiutež strešni nahaja linija, ki izhaja iz zračnika za
sprednjim kolesom. Dvigajoč se proti zadku daje ta element zadnjemu
delu avtomobila lahek in dinamičen videz. Vse linije so zasnovane z
izjemnim občutkom: vsaka v svoji smeri menja intenziteto ter s
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spremenljivo igro svetlobe in senc odlično razkazuje obdajajoče
površine.
Številni detajli poudarjajo eleganco pri pogledu od strani. Mat okrasni
element za sprednjimi kolesi prinaša stilni poudarek, saj vključuje
stranski smernik. Naslednji značilni BMW detajl je Hofmeisterjev
zaključek – privlačno naprej usmerjen zavoj oblike okenskega stekla z
izjemno integracijo v igro mimobežnih linij. Napis V12 za njim priča o
močnem motorju pod pokrovom BMW Pininfarina Gran Lusso Coupé.
Napis Pininfarina na stranskem panelu nesporno kaže na vlogo
dizajnerskega italijanskega podjetja pri snovanju tega vozila, medtem
ko logotip Pininfarina nad njim priča o soustvarjalcu modela BMW
Pininfarina Gran Lusso Coupé.
Ekskluzivno oblikovana 21-palčna platišča odlično poudarijo športen,
eleganten stav BMW Pininfarina Gran Lusso Coupé. Petkrat po tri
elegantno, a močno oblikovane napere izkazujejo izjemno vizualno
globino z uporabo matiranega aluminija črne barve s črnim kromom.
Tako oblika platišč združuje eleganten stil Multi-spoke s športnostjo
platišč v obliki Five-spoke.
Sofisticirana drža – pogled od zadaj.

Podaljšan stranski profil vodi v bolj slok in eleganten zadek. Izjemni
horizontalni elementi navdahnejo celotni zadnji del z zelo široko, plosko
obliko. Istočasno pa velike površine zadka poudarijo močno
navzočnost avtomobila. Natančne konture in horizontalne linije
prekinjajo aspekt zadka, kar se kaže v bistroumni igri svetlobe in senc,
ki deli celotno obliko in jo poživlja. Izjemno privlačen detajl je prehod od
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strehe do pokrova prtljažnika: dva izpopolnjeno oblikovana prečnika
podaljšujeta strešni stebriček proti zadku, kar prinaša elegantno
tekočo tranzicijo strešne linije v zadnji del vozila.
Od strani se raztezajo zadnje luči, ki objemajo zadnji del v enkratni
tekoči potezi in vizualno združijo stranski in zadnji del. Zadnje luči
kažejo na izredno natančno izvedbo in dajejo BMW L-obliki bolj vitek,
skoraj filigranski izraz. Nameščene so – v stilu draguljev – v vrhunski
element v matiranem aluminiju. Poseben poudarek je njihov odprt
dizajn, ki omogoča pretok zraka.
Sodobna izvedba klasičnih vrednot – notranjost.

Notranjost BMW Pininfarina Gran Lusso Coupé prevzema dovršeno
fuzijo sodobne elegance in ugledne dinamike, ki ju izkazuje zunanjost.
Kombinacija športnosti, ekskluzivnosti in udobja ustvarja edinstveno
doživetje notranjosti. Tekoča temeljna geometrija oblike notranjosti
BMW prevzema individualni karakter s pridihom Pininfarina. S
posebnim barvnim konceptom, izbiro materialov in geometrijskimi
detajli na vratih, sredinski konzoli in merilnih števcih Pininfarina še bolj
poudari značilne elemente BMW, kot je na primer osredotočenost na
voznika in princip večplastnosti, obenem pa naglasi športni značaj
notranjosti z odličnim občutkom za najsodobnejše in elegantne detajle.
Štirisedežni luksuzni coupé pozdravi voznika in sopotnike z
ekskluzivnim ambientom. Sprednja in zadnja sedeža, ki so jih osnovali
pri Pininfarina, objamejo vse potnike s športnimi stranskimi oporami,
istočasno pa zagotovijo najvišjo stopnjo udobja. Pogled iz voznikovega
sedeža bo takoj prepoznal značilno BMW osredotočenost na voznika:
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vse vozne in nadzorne funkcije so rahlo nagnjene proti vozniku in se
nahajajo na ergonomsko optimalni razdalji. Horizontalna razporeditev
površin in linij armaturne plošče ustvarja razsežnost prostora. Vrata
sledijo smeri linij in jih navdajo z dodatno mero dinamike, medtem ko
kljuke vrat povzemajo prodorno obliko zadnjih luči in okrasnih
elementov stranskih panelov, saj te stilne poteze prenašajo v
notranjost. Zadnji del potniške kabine se prav tako ponaša s
prostornostjo, saj je nivo prostora za noge na zadnjih sedežih BMW
Pininfarina Gran Lusso Coupé primerljiv z veliko luksuzno limuzino.
Izbor materialov in vrhunska izvedba.

Ekskluzivni koncept barv in materialov je ena izmed izstopajočih
lastnosti BMW Pininfarina Gran Lusso Coupé in zgovorno odraža
edinstven karakter avtomobila. Široka uporaba elementov ročne
izdelave še izboljša ambient notranjosti. Najkakovostnejše fino usnje in
več kot 48.000 let star les kauri dajeta kabini BMW Pininfarina Gran
Lusso Coupé posebno avro. Visokokakovostno usnje iz tovarne usnja
Foglizzo – v temnem in svetlem odtenku Tobacco Brown – ustvarja
prijetno, ekskluzivno ozračje. Kovinski poudarki v črnem kromu služijo
za tehnično protiutež široki uporabi naravnih materialov.
Vsi leseni elementi v kabini so izdelani iz enega kosa lesa kauri, ki so ga
ekskluzivno za BMW Pininfarina Gran Lusso Coupé izbrali italijanski
strokovnjaki za les iz podjetja Riva 1920. Les kauri ima edinstveno
sestavo in spreminja barvne odtenke od zlate, rdeče in rjave glede na
intenzivnost svetlobe in zorni kot. Preprosto poliran in naoljen les
oddaja posebno toploto in naravnost v skladu z ekskluzivnimi usnjenimi
površinami notranjosti. Les kauri prihaja iz Nove Zelandije in velja za
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enega izmed najredkejših vrst lesa na svetu. Njegov poseben karakter
izhaja iz dejstva, da so se porušena kauri drevesa ohranila v močvirjih
več tisočletij, obdelava pa je enaka kot pri svežem lesu.
Stropna obloga iz najbolj fine italijanske deviške volne je okrašena z
izjemnim vzorcem »Principe di Galles«. Ta sivi karo je drzen kontrast
tradicionalnim materialom na vratih in armaturni plošči. Rjavi usnjeni
sedeži prav tako prevzamejo ta vzorec s svojimi paspulami. Dodatno
mero svetlobe v notranjost spušča pravokotna odprtina v strešni
oblogi, ki je posebno osvetljena z belimi LED diodami. V predelu
prostora za noge prinaša mehka preproga v temno sivi barvi subtilni
občutek ugodja. Naslednji detajl notranjosti sta prostostoječa Bstebrička, katerih elegantna oblika ob pogledu od zunaj ustvarja
homogeno lesketajočo površino, neokvirjena vrata pa delujejo izjemno
lahkotno.
Pininfarina.

Pininfarina velja za eno izmed najbolj priznanih imen na področju
avtomobilskega oblikovanja. Kar se je v 1930-ih začelo kot izdelovanje
»carrozzerie« za posebne in omejene izvedbe modelov skupaj z
vizualno oplemenitvijo vrhunske avtomobilske tehnologije, je danes
postalo eno izmed vodilnih italijanskih oblikovalskih podjetij. Spekter
delovanja podjetja že dolgo ni omejen zgolj na avtomobilizem in
vključuje tudi produktno in industrijsko oblikovanje. S številnimi
sodelovanji z različnimi proizvajalci avtomobilov se je podjetje
Pininfarina uveljavilo kot strokovnjak za stil. Preprostost in harmonija v
videzu in ubranosti, popolna razmerja in inovativna funkcionalnost so
značilnosti in temeljni koncept vsakega dizajna Pininfarina.
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Za vsa dodatna pojasnila, se prosim obrnite na:
Korporativno komuniciranje
Gordana Kisilak
Elektronski naslov: gordana.kisilak@partner.bmwgroup.com
Telefon: 00386 1 586 73 74, Fax: 00386 1 586 73 99
BMW Group
BMW Group je vodilni proizvajalec avtomobilov in motornih koles v premium segmentu na
svetu s svojimi blagovnimi znamkami BMW, MINI in Rolls-Royce. BMW Group kot globalno
podjetje upravlja 28 proizvodnih in montažnih obratov v 13 državah in ima globalno prodajno
mrežo razpredeno po več kot 140 državah.
BMW Group je v 2012 po celem svetu prodal okoli 1,85 milijona avtomobilov in več kot
117.000 motornih koles. Dobiček pred obdavčitvijo za finančno leto 2011 je znašal 7,38
milijarde evrov ob dohodkih 68,82 milijarde evrov. 31. decembra 2011 je BMW Group
zaposloval približno 100.000 ljudi.
Uspeh BMW Group se je vedno gradil na dolgoročni viziji in odgovornem delu. Podjetje je tako
ustvarilo ekološki in socialni trajnostni razvoj preko niza vrednot, celostne proizvodne
odgovornosti in jasne predanosti k ohranjanju virov kot integralnega elementa svoje strategije.
Rezultati dela so že osmo leto zapored BMW Group pripeljali na vrh najpomembnejšega
borznega indeksa za trajnostno usmerjena podjetja Dow Jones Sustainbility Index.

Spletna stran za medije: http://www.press.bmwgroup.com/si.html
Facebook: http://www.facebook.com/BMW.Slovenija
Twitter: http://twitter.com/BMWSlovenija

