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De impuls naar een nieuw tijdperk 

CUPRA en SEAQUAL INITIATIVE werken samen aan de ontwikkeling van 

kuipstoelen voor de CUPRA Born - door het gebruik van duurzaam 

materiaal dat uit de Middellandse Zee werd gehaald 

 

 Met de CUPRA Born, het eerste 100% elektrische voertuig van het merk, vindt CUPRA het 

hedendaagse design opnieuw uit met gerecyclede materialen 

 De standaardstoelen van de CUPRA Born zullen worden vervaardigd met gerecyclede 

SEAQUAL® YARN polymeervezelstof, afkomstig van materiaal dat door vissers en 

vrijwilligers wordt gevonden in zeeën, oceanen, rivieren en riviermondingen 

 Met deze samenwerking wil CUPRA innovatie en de circulaire economie stimuleren en 

tegelijkertijd de natuurlijke hulpbronnen van het Middellandse Zeegebied beschermen 

 

Voor de CUPRA Born, die een nieuw tijdperk inluidt waarbij het merk de drijvende kracht wordt achter de 

elektrische transformatie, slaat CUPRA de handen in elkaar met SEAQUAL INITIATIVE voor de productie van 

de standaardproductiestoelen voor het eerste 100% elektrische model van CUPRA. De nieuwe kuipstoelen 

zullen worden gemaakt van een gerecyclede polymeervezel, SEAQUAL® YARN, gemaakt van plastic dat wordt 

gehaald uit de Middellandse Zee en andere zeeën, oceanen, rivieren en riviermondingen. Dit innoverende 

materiaal, dat in overeenstemming is met de designstijl en de hoge kwaliteitsnormen van CUPRA, wordt 

vervaardigd dankzij de medewerking van vissers, diverse NGO's en plaatselijke gemeenschappen, die het 

materiaal verzamelen.  

 

In lijn met het streven van CUPRA naar innovatie omvat dit duurzame project het gebruik van ultramoderne 

gerecyclede materialen in de standaardstoelen. Dit gezamenlijke project met SEAQUAL INITIATIVE, 

gebaseerd op de circulaire economie, draagt ook bij tot de voortdurende reiniging van zeeën, rivieren en 

oceanen. 

 

Antonino Labate, directeur strategie, bedrijfsontwikkeling en -exploitatie bij CUPRA, verklaarde: "Met de 

CUPRA Born, ons eerste 100% elektrische voertuig, betreden we een nieuw elektrisch tijdperk. De 

samenwerking met SEAQUAL INITIATIVE om de stoelen voor dit nieuwe model te ontwerpen, toont aan 

dat duurzaamheid, innovatie en eigentijds design een perfecte combinatie vormen. CUPRA is een merk 



 

 
 

 

dat vanuit Barcelona de wereld inspireert en daarom zetten wij ons in voor projecten op het gebied van 

de circulaire economie en het helpen behouden van een natuurlijke hulpbron die heel dicht bij ons ligt, de 

Middellandse Zee." 

 

Algemeen directeur Michel Chtepa van SEAQUAL INITIATIVE verklaarde: "We zijn verheugd betrokken te 

zijn bij de lancering van de CUPRA Born, het eerste 100% elektrische voertuig van het merk. We zijn erg 

trots om met CUPRA samen te werken en een verschil te maken door bij te dragen aan een schonere 

oceaan en een schoner milieu." 

 

Een verhaal van circulaire economie  

SEAQUAL INITIATIVE werkt samen met NGO's, vissers, overheden en plaatselijke gemeenschappen om de 

zeeën en oceanen te helpen schoonmaken. Zwerfvuil van de stranden, de bodem en het oppervlak van 

oceanen en zeeën, rivieren en riviermondingen wordt verzameld via opruimingsprogramma's. Na het 

sorteren van de verschillende materiaalsoorten wordt het plastic gereinigd en omgevormd tot gerecycled 

marien plastic, dat wordt gebruikt om SEAQUAL® YARN te maken. 

 

CUPRA Born, de eerste netto CO2-neutrale conceptwagen  

De CUPRA Born bewijst niet alleen dat elektrificatie en prestaties perfect samengaan, het wordt ook het 

eerste voertuig van het merk die aan klanten wordt geleverd met een netto CO2-neutraal concept. Met het 

oog hierop wordt het nieuwe voertuig in Zwickau (Duitsland) geproduceerd op basis van het modulaire 

elektrische platform (MEB), waarbij energie uit hernieuwbare bronnen wordt gebruikt in de 

toeleveringsketen en bij de productie van grondstoffen. De resterende uitstoot wordt gecompenseerd door 

milieu- en projectinvesteringen die volgens de hoogste normen zijn gecertificeerd.   

 
Op die manier zal de nieuwe CUPRA Born bijdragen tot een vermindering van de wereldwijde CO2-uitstoot 
en het bereiken van de Europese doelstellingen. Dankzij de samenwerking met SEAQUAL INITIATIVE draagt 
het merk voortaan ook bij tot de circulaire economie en tot de bescherming van de Middellandse Zee en 
haar omgeving. 
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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. 
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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 

el-Born. 

 

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 Swedish driver Mattias 

Ekström and five of the best padel players in the world, among others. 


