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ŠKODA geeft designvideo en eerste interieurschetsen vrij 
van de VISION RS 

 

› Interieur van de ŠKODA VISION RS combineert sportiviteit met duurzaamheid  

› Video gunt een blik op het interieurdesign van de conceptauto 

› Wereldpremière sportief, compact studiemodel op autosalon van Parijs 2018 

 
De ŠKODA VISION RS vormt een vooruitblik op de ŠKODA RS-modellen van de toekomst. Nog voor de 
officiële wereldpremière op het autosalon van Parijs in oktober geven de ontwerptekeningen een 
eerste indruk van hoe het interieur van de conceptstudie zal ogen. Bovendien toont een video hoe het 
innoverende interieur met vegan en duurzaam geproduceerde materialen vorm krijgt in de 
designstudio in Praag. 

 

De video leidt de kijker binnen in de designstudie in de Tsjechische hoofdstad, niet ver van de Praagse 

Burcht, Charles Bridge, het Dansende Huis en het Žofín-paleis. De eerste ontwerpen van de ŠKODA-

modellen van de toekomst werden niet alleen gemaakt in de designstudio in Česana/Mladá Boleslav maar ook 

in de inspirerende omgeving en sfeer van een Praags art-nouveaugebouw aan de Masarykovo nábřeží. 

 

Een ŠKODA-ontwerper tekent heel vaardig een sportief en helder interieur met wat lijkt op  

zwevende stoelen, koolstofvezel en kristalglas, opvallende lichteffecten en stilistische verwijzingen naar de 

autosport. 

De ŠKODA VISION RS is gehuld in stralend wit om zijn aandrijftechnologie en duurzame materiaalkeuzes in 

de verf te zetten.  

 

Kristalglas, koolstofvezel en verwijzingen naar de autosport  

Het langgerekte dashboard met elementen in koolstofvezel krijgt hetzelfde symmetrische lijnenspel als het 

radiatorrooster. De afwerking van de VISION RS is gemaakt van met de hand vervaardigd en speciaal op 



PERSBERICHT 
Pagina 2 van 2 

s.a. D’Ieteren n.v. 
Division/Afdeling SKODA Import 
Public Relations 
Industriepark Guldendelle 
Arthur De Coninckstraat 3 
3070 Kortenberg 

maat gesneden kristal van de Tsjechische glasfabrikant Lasvit. Het dashboard is voorzien van speciale RS-

designanimaties en wordt verlicht door lichteffecten die interageren met het touchscreen van het 

infotainmentsysteem. 

 

De volledig uit carbon vervaardigde middenconsole van de VISION RS kreeg een spaceframedesign met 

geïntegreerde shiftbywirebediening voor de DSG-versnellingsbak. Dit hoogtechnologische materiaal, dat werd 

gebruikt voor de aankleding, de deurpanelen en de stoelen, zorgt voor een rechtstreekse link met de racerij. 

De speciale lusvormige deurgrepen verwijzen naar de autosport, de bergvakken met rubberen elastieken zijn 

gewoonweg ‘simply clever’. Naast een sportief voorkomen zet de ŠKODA VISION RS vooral in op 

duurzaamheid. Zo is het koolstofvezel dat hier gebruikt wordt voor 100% vervaardigd uit gerecycleerd 

polyester terwijl de stoelbekledingen gemaakt zijn van vegan alcantara. 
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ŠKODA AUTO 
› was founded during the pioneering days of the automobile in 1895, making it one of the longest-established 

automobile companies in the world. 
› currently offers its customers eight passenger-car series: the CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, 

as well as the KAMIQ (in China) and the SUPERB. 
› delivered more than 1.2 million vehicles to customers around the world in 2017. 
› has belonged to Volkswagen Group since 1991. The Volkswagen Group is one of the most successful vehicle 

manufacturers in the world. In association with the Group, ŠKODA AUTO independently develops and manufactures 
vehicles, as well as components such as engines and transmissions.   

› operates at three locations in the Czech Republic; manufactures in China, Russia, Slovakia, Algeria and India mainly 
through Group partnerships, as well as in Ukraine and Kazakhstan with local partners. 

› employs over 35,000 people globally and is active in more than 100 markets. 
› is transforming from being a traditional car manufacturer to a ‘Simply Clever Company for Optimal Mobility Solutions’ 

as part of ŠKODA Strategy 2025.  
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