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ŠKODA SCALA: eerste foto’s van het interieur 

 

› Hertekend dashboard volgt dezelfde tot de verbeelding sprekende designtaal als het 

koetswerk 

› Virtual Cockpit en infotainmentsystemen met grootste displays in dit segment 

› Save the date: wereldpremière van de ŠKODA SCALA op 6 december in Tel Aviv 

 

Zowat een week voor de wereldpremière in Tel Aviv heeft ŠKODA de eerste interieurfoto’s 

vrijgegeven van de ŠKODA SCALA. Het nieuwe interieurconcept van het Tsjechische merk 

bouwt verder op de algemene lijnen uitgezet door de ŠKODA VISION RS-conceptauto. De 

SCALA wordt het eerste productiemodel van ŠKODA dat deze tot de verbeelding sprekende 

designtaal hanteert waarbij ergonomie en pure aantrekkingskracht worden gebundeld op 

een manier die typisch is voor het merk. De belangrijkste features zijn onder meer een 

centraal display dat hoog in het gezichtsveld van de bestuurder is opgesteld, en een 

hertekend dashboard. 

 

Norbert Weber, die bij ŠKODA AUTO aan het hoofd staat van interieurdesign, zegt: “De nieuwe 

ŠKODA SCALA is het eerste productiemodel dat uitpakt met ons nieuw interieurconcept waarbij 

een geüpdatete designtaal wordt geïntroduceerd samen met nieuwe kleuren en materialen. De 

première hiervan in de SCALA betekent de start van een nieuwe merkidentiteit voor ŠKODA die 

zowel emotioneel als functioneel is.” 

 

Het middelpunt van het interieurconcept van de ŠKODA SCALA is het display dat met een formaat 

tot 9,2 duim het grootste is in dit marktsegment. Het staat bovendien perfect opgesteld in het 
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gezichtsveld van zowel de bestuurder als de voorste passagier. Dit losstaand, centraal display 

wordt afgeboord door een karakterlijn die het tot de verbeelding sprekende lijnenspel van de 

motorkap volgt. Onder het display creëert deze lijn een ergonomische polssteun voor de bediening 

van het touchscreen. 

 

De bedieningselementen voor de airconditioning op de middenconsole en de toetsen voor het stop-

startsysteem, Driving Mode Select en Park Assist net voor de versnellingspook kregen eveneens 

een ergonomische opstelling voor een comfortabele bediening. De laterale ventilatiemonden lopen 

door tot in de deuren en benadrukken in de breedte visueel de vorstelijk ruimte-indruk aan boord.  

 

Het dashboard en de deurpanelen pakken uit met een verfijnde oppervlaktestructuur voorzien van 

een nieuwe textuur en een zachte schuimvulling. Het resultaat zijn kristalheldere structuren die de 

toekomstige stijl van het merk ŠKODA zullen bepalen. 

 

De wereldpremière van de ŠKODA SCALA zal plaatsvinden op 6 december in Tel Aviv (Israël) en 

zal via livestream te volgen zijn op de ŠKODA Storyboard alsook op een aantal 

socialemediakanalen van het merk. 
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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. 

http://www.skoda-press.be/

