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CUPRA Formentor VZ5 

Unieke stoelen voor een unieke auto 
 

 De CUPRA Formentor VZ5 heeft unieke stoelen, geïnspireerd op de racewereld 

 CUPRA-rijders Jordi Gené en Matthias Ekström werkten mee aan de ontwikkeling van 

deze exclusieve CUP kuipstoelen, in samenwerking met Sabelt 

 De CUPRA Formentor VZ5, waarvan slechts 7.000 exemplaren beschikbaar zullen zijn, 

is voorzien van andere exclusieve details zoals een diffusor van koolstofvezel en 20-

duims koperen velgen 

 
"De CUPRA Formentor VZ5 met 390 pk is een wagen die je moet voelen als je ermee rijdt", zegt CUPRA 

ontwikkelingsrijder Jordi Gené die nauw betrokken was bij de opzet van dit exclusieve model, waarvan 

er maar 7.000 exemplaren zullen zijn. Een wagen die geboren is om elke sensatie op de bestuurder over 

te brengen, met aandacht tot het kleinste detail. Zelfs zijn CUP kuipstoelen zijn geïnspireerd op de 

racewereld. 

 

- Koolstofvezel sensaties. Geïnspireerd door het racecircuit voldoen de nieuwe CUP kuipstoelen, 

exclusief ontworpen voor de Formentor VZ5, aan de esthetiek van racewagens. "De stoel is het eerste 

contact van de bestuurder met de auto; die zorgt voor het overbrengen van de sensaties van de weg 

en met deze CUP kuipstoelen worden de emoties volledig weergegeven", zegt CUPRA's CTO Marta 

Almuni. De middenranden die de rugleuning bekronen en de koolstofvezel achterkant geven deze 

stoelen een duidelijke sportieve stijl. 

 

- Omsluitende geometrie. Een van de belangrijkste elementen bij het leveren van deze meeslepende 

rijervaring was het bieden van optimale ondersteuning. Om dat te bereiken betrokken de ingenieurs van 

het Technisch Centrum racewagencoureurs Jordi Gené en Matthias Ekström. Samen met Sabelt, een 

bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling en productie van hoogwaardige stoelen voor personen- 

en racewagens, gaven Gené en Ekström advies over de ontwikkeling en de afstelling van de stoelen. 

"We voerden verschillende proefritten uit in verschillende omgevingen om de schuimvulling en de 

steun af te stellen", zegt Gené. Zijn ervaring hielp om de sensaties van een racestoel over te brengen op 
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een stoel voor personenwagens, die een omsluitende geometrie omvat van de benen tot de schouders. 

"Dit geeft een goede ondersteuning in de bochten, waardoor het gemakkelijker is om op de weg en op 

het rijden geconcentreerd te blijven", zegt Almuni. 

 

- Sportiviteit gecombineerd met comfort. Een autostoel heeft een reeks eigenschappen en "de CUP 

kuipstoel voldoet aan al die eigenschappen: ontwerp, functionaliteit, gevoel en aanpasbaarheid aan 

elk lichaam. Racestoelen zijn ontworpen als een handschoen voor één enkele bestuurder. De 

uitdaging was om te zorgen dat die aanpasbaarheid zou kunnen gelden voor een groot aantal 

bestuurders", zegt CUPRA's CTO. Om het in- en uitstappen zo gemakkelijk mogelijk te maken, en zonder 

afbreuk te doen aan de sportieve vormgeving, analyseerden de ingenieurs de geometrie van de 

rondingen van het voertuig en testten ze het met bestuurders van verschillende lengte.  

 

- Maximale aanpassing aan het lichaam. De stoelen van de Formentor VZ5 hebben verschillende 

selectieve hardheden, steviger aan de onderkanten en zachter aan de rugleuning en de bovenkant, om 

het comfort en de aanpasbaarheid te vergroten. "Door te werken aan de eigenschappen van de 

schuimvulling in elke contactzone, slaagden we erin een maximale aanpassing aan het lichaam en een 

zeer dynamisch gedrag te bereiken", aldus Jesús Alonso, de ontwikkelingsingenieur van de CUP 

kuipstoel. 

 

- Passie voor detail. Sportiviteit en verfijning gaan hand in hand bij het model en complementeren het 

interieur van de wagen. Perfecte afwerking is essentieel voor het merk, wat volledig tot uiting komt in 

de CUP kuipstoelen: nappa leer in Black Soul en Petrol Blue, ademende materialen, oppervlakken met 

diep reliëf, zichtbare stiksels en microperforaties geven deze exclusieve stoelen meerwaarde. 
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CUPRA is an unconventional challenger brand based on stimulating style and contemporary performance that inspires the world 
from Barcelona with progressive cars and experiences. Launched in 2018 as a stand-alone brand, CUPRA has its own corporate 
headquarters and a racing car workshop in Martorell (Barcelona), in addition to a network of specialized points of sale around the 
world. 
 
In 2020, the brand maintained its upward trend with an 11% growth and 27,400 vehicles sold, thanks to the strong performance of 
the CUPRA Ateca and the CUPRA Leon as well as the market entry of the CUPRA Formentor, the first model uniquely designed and 
developed for the brand. In 2021, CUPRA aims to prove that electrification and sportiness are a perfect match with the launch of 
the plug-in hybrid versions of the CUPRA Formentor and its first 100% electric model, the CUPRA Born. The CUPRA Tavascan will 
be the brand’s second all-electric model and will reach the market in 2024. 
 
CUPRA will participate this year in the off-road electric SUV's competition Extreme E. Moreover, it is also FC Barcelona’s official 
automotive and mobility partner and World Padel Tour’s premium sponsor. The CUPRA Tribe is made up of a team of 
ambassadors who share the brand values , such as the German goalkeeper Marc ter Stegen, the football rising star Ansu Fati, 
Hollywood actor Daniel Brühl, Swedish driver Mattias Ekström and four of the best padel players in the world, among others. 
 

 


