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BENTLEY INTRODUCEERT DE BENTAYGA MULLINER:  
DE ULTIEME LUXE-SUV

 ▪ Unieke creatie van Mulliner is ultieme uiting van luxe

 ▪  Exclusieve kenmerken zoals een nieuwe Mulliner-flessenkoeler, unieke 
22”-velgen, een nieuw fineerconcept en tweekleurige bekleding met 
contrasterende stiksels

 ▪  Vakmanschap op maat plaatst de Bentayga Mulliner aan de top van de 
luxe-SUV’s

 ▪ Topmodel Bentayga Mulliner zal gebouwd worden in beperkte reeks

Bentley Motors heeft de Bentayga Mulliner voorgesteld, de ultieme luxe-
SUV. Mulliner, de eigen maatwerkafdeling van Bentley, heeft zijn uitgelezen 
vakmanschap toegepast op de meermaals onderscheiden Bentayga en zo 
een nieuw topmodel gecreëerd dat nieuwe normen bepaalt op het vlak van 
luxeauto’s.

Nieuwe interieur- en exterieurelementen, waaronder tweekleurige koetswerklak, 
unieke 22”-wielen, een Mulliner-flessenkoeler en een nieuw fineerconcept, 
maken het expressieve, moderne design van de Bentayga compleet.

Met de indrukwekkende Bentley 6,0-liter W12-motor onder de kap combineert 
de Bentayga Mulliner efficiëntie en verfijning met een weelderig vermogen en 
koppel. Met zijn 608 pk en 900 Nm koppel accelereert hij van 0 tot 100 km/u 
in 4,1 s en haalt hij een topsnelheid van 301 km/u, daarmee is de Bentayga de 
snelste SUV ter wereld.
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Wegens de uiterst complexe, met de hand vervaardigde luxueuze 
interieurelementen zal de Bentayga Mulliner slechts in een beperkt aantal 
exemplaren gebouwd worden. Hij zal bestelbaar zijn vanaf de lente van 2017.

Uitzonderlijk exterieur, getekend Mulliner

De Bentayga Mulliner is de luxe-SUV met de meest exquise uitrusting ooit, 
voor bestuurders op zoek naar de top in ongeremde mobiliteit, met de meest 
verfijnde prestaties en subliem comfort.

Met dit nieuwe model doet een prachtige tweekleurige koetswerklak zijn 
intrede op de Bentayga. De elegante afwerking is het resultaat van een 
perfect uitgebalanceerde verhouding tussen beide kleuren, waardoor het 
interieurcompartiment en de motorkap lijken te zweven. De opdeling zet ook 
de gespierde lijnen en krachtige uitstraling van de Bentayga extra in de verf.  
De tweekleurige koetswerklak zal vanaf april beschikbaar zijn op de volledige 
Bentayga-reeks.

De wijzigingen aan de buitenzijde worden aangevuld met nieuwe 
zevenspaakswielen Mulliner Paragon van 22 duim met zwevende 
wielnaafafdekkingen, unieke emblemen, de koetswerklak die tot helemaal 
onderaan doorloopt en glanzend chroom voor de onderste luchtinlaatroosters.
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Ultiem handgemaakt interieur

Binnenin combineerde Mulliner traditie met modern vakmanschap. Een nieuw 
tweekleurig interieur – waarbij de voor- en achterzetels afgewerkt zijn in twee 
verschillende kleuren, met keuze uit zeven voorgestelde tinten – vormt de 
perfecte aanvulling op het tweekleurige koetswerk. Het met de hand genaaide 
leder is afgewerkt met unieke Mulliner-borduursels en contrasterende stiksels.

Tot de op maat gemaakte Mulliner-elementen behoren een nieuwe Mulliner-
flessenkoeler, met een verlicht koelvak en fluitglazen van Cumbria Crystal op 
maat, naadloos geïntegreerd in de ruim bemeten middenconsole achterin.

Exclusief voor de Bentayga Mulliner is de fineerafwerking in Ombré Burr 
Walnut. Het fineer loopt omhult het hele interieur, een exclusief fineerpaneel 
vervangt de standaardafwerking van de middenconsole.

Sfeerverlichting met zes verschillende ‘sferen’, verlichte Mulliner-drempellijsten 
en ‘Bentley Welcome Lamps’ met ledtechnologie creëren een luxueuze sfeer 
bij duisternis. De Bentayga Mulliner biedt ook de kans om een persoonlijke 
sfeer te creëren via ‘My Mood’, waarmee de inzittenden kunnen kiezen uit 15 
verschillende kleuren en de lichtintensiteit voor de deuren, armsteunen en 
drempels individueel kunnen aanpassen.
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Luxe in audio, comfort en gebruiksgemak

Het Naim for Bentley-audiosysteem in de Bentayga Mulliner is het krachtigste 
en meest hoogwaardige audiosysteem in deze klasse, met twintig luidsprekers 
en een 21-kanaalsversterker van 1.950 watt.

Via een comfortabele standverwarmingsfunctie met afstandsbediening kan 
het interieur bij uitgeschakelde motor verwarmd of gekoeld worden; de 
‘Sunshine Specification’ biedt elektrisch bediende zonneschermen aan de 
ruiten achteraan en dubbele zonnekleppen.

De ‘Touring Specification’ en ‘City Specification’ breiden het omvangrijke 
pakket standaard rijbijstandssystemen uit met o.a. Park Assist, Lane Assist, 
Adaptive Cruise Control, Traffic Assist, Night Vision en een head-up display.

De Bentayga Mulliner is ook uitgerust met Bentley Dynamic Ride – de 
eerste elektrische actieve rolstabilisatie ter wereld die gebruikmaakt van een 
ongeëvenaard 48V-systeem. Het systeem compenseert ogenblikkelijk de 
zijdelingse rolbewegingen in bochten en garandeert een optimaal contact met 
de weg, met als resultaat een maximum aan koetswerkstabiliteit, rijcomfort 
en een uitzonderlijke wendbaarheid.

Het topmodel in de Bentayga-reeks is ook beschikbaar met een geïntegreerde 
Mulliner-picknickset, inclusief koelkastje, op maat gemaakt Linley-porselein en 
-bestek, kristallen glazen en een extra opbergcompartiment. Voor maximaal 
comfort bij een maaltijd in open lucht kunnen de compartimenten van de set 
afzonderlijk gebruikt worden als stoeltje.

Een andere prachtige optie is het op maat gemaakte mechanische Mulliner 
Tourbillon by Breitling-klokje. De Mulliner Tourbillon, met 196 onderdelen een 
van de meest complexe uurwerkmechanismes, wordt regelmatig automatisch 
opgewonden door een speciaal en uiterst precies opwindmechanisme in de 
auto. Dit meesterwerk is afgewerkt in massief goud (geel, wit of roze goud), 
met naar keuze een wijzerplaat in paarlemoer of zwart ebbenhout en acht 
diamanten uuraanduidingen.

Mulliner – de schoonheid van maatwerk

Als Bentleys eigen maatwerkafdeling biedt Mulliner een antwoord op de 
individuele wensen van klanten voor een verdere afwerking op maat van 
de Bentayga Mulliner. Het ervaren team, bijgestaan door de ingenieurs en 
designers in Crewe, kan bogen op een lange geschiedenis van maatwerk op 
vraag van Bentleys meest veeleisende klanten wereldwijd.
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Informatie voor redacteurs
Bentley Motors is 's werelds meest gewaardeerde luxemerk. Het hoofdkwartier in 
Crewe huisvest alle activiteiten, van design, onderzoek en ontwikkeling tot engineering 
en productie, en dat voor de vier modellenreeksen van de onderneming: Continental, 
Flying Spur, Bentayga en Mulsanne. De combinatie van verfijnd vakmanschap, steunend 
op vaardigheden die van generatie op generatie werden doorgegeven, met technische 
expertise en toonaangevende technologie is uniek en eigen aan Britse luxemerken 
zoals Bentley. Het is tevens een toonbeeld van hoogwaardige Britse productie op zijn 
best. Bentley stelt ongeveer 4.000 personen te werk in Crewe.


