Tisková zpráva
OZDOBNÁ OBLOŽENÍ PRO VOZY BENTLEY: TRVALÁ UDRŽITELNOST,
JEDINEČNOST, VYTŘÍBENOST

 Symbol hledání nejušlechtilejších materiálů: Liquid Amber je prvním novým druhem
dřevěného ozdobného obložení za uplynulých pět let a jednou z pouhých sedmi nabízených
exkluzivních dýh
 Jedinečná dýha pro nové ozdobné obložení pochází ze dřeva stromu ambroň západní
(Liquidambar styraciflua)
 Podívejte se na video o hledačích nových dýh pro ozdobná obložení na
www.bentleymedia.com
Praha, (16. února 2018). Bentley nedávno rozšířil svou kolekci ozdobných obložení o první

novou dýhu za uplynulých pět let. Její označení zní Liquid Amber – tekutý jantar. Jedná se o
sedmé exkluzivní dřevěné ozdobné obložení pro vozy britské luxusní značky v rámci jejího
hledání nejušlechtilejších materiálů.
Skutečnost, že Bentley zařazuje nové druhy dřevěného ozdobného obložení interiérů svých
vozů do nabídky extrémně vzácně, pramení z mimořádné náročnosti celého procesu, který
musí tým specializovaných hledačů ušlechtilých dýh absolvovat při zajišťování dodávek
nejušlechtilejších materiálů na světě.
Podívejte se na www.bentleymedia.com na nové video, které dokumentuje cestu hledačů
ušlechtilých dýh k zajištění dodávek trvale udržitelných, jedinečných a vytříbených dřevěných
ozdobných obložení pro zákazníky značky Bentley.
Liquid Amber: ohromující dýha v moderním stylu
Liquid Amber se vyrábí ze dřeva ambroně západní (Liquidambar styraciflua), který roste na
úrodných a vlhkých půdách mokřadů v okolí řeky Mississippi na jihovýchodě USA.
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Pryskyřici tohoto stromu se vzhledem k její příjemné vůni v angličtině říká „liquid amber“ –
tekutý jantar, známý v češtině také pod označením styraxový balzám. Bentley používá
výhradně stromy nejvyšší kvality. Jejich kácení probíhá pouze dvakrát ročně vzhledem
k omezenému přístupu do mokřadů, v nichž rostou.
Dřevo prochází procesem přírodního zpracování kouřem, který trvá několik týdnů. Tím získá
hluboký, sytě hnědý lesk při zachování teple červeného zabarvení. Dýha pro ozdobné
obložení Liquid Amber následně překoná vzdálenost více než 7200 kilometrů na své cestě do
dílny týmu odborníků na dýhy společnosti Bentley v Crewe, kde je následně zkontrolována
společně se šesti dalšími druhy pečlivě vybraného ozdobného obložení ze dřeva, dodávaného
exkluzivně zákazníkům značky Bentley.
Touha po dokonalosti – zajišťování dodávek nejušlechtilejších materiálů
Sedm druhů dýh pro ozdobná obložení z nabídky značky Bentley, včetně eukalyptového
dřeva a speciálního jasanového dřeva, dodávají společnosti Bentley její vlastní hledači dýh,
kteří působí i v tak vzdálených zemích, jako jsou Kanada a Čína.
Bentley používá ve svých vozech výhradně nejušlechtilejší materiály, získávané z těch
nejlepších stromů. Například kontrola 20 000 metrů čtverečních dřeva vlašského ořešáku,
určeného pro ozdobná obložení, může trvat celý týden.
Bentley obvykle odmítá 30 až 70 procent nabízených dýh. Všechny materiály musejí mít
vysokou hustotu výrůstků, minimum bělového dřeva a nesmí mít žádné defekty růstu kůry,
ani strukturální vady.
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Každá surová dýha je nařezána na precizní vrstvy o tloušťce 0,6 mm a každý svazek surových
dýh musí úspěšně absolvovat přísné testy značky Bentley. Při nich se zkoumá jejich stálost při
působení ultrafialového světla a konzistentnost vlastností dřeva, pocházejícího z různých
stromů. Tento proces musí začít minimálně 18 měsíců před montáží ozdobného obložení do
vozu.
Mimo svět dřeva
Dalším novým materiálem, který poskytuje zákazníkům značky Bentley individuální luxusní
atmosféru, je kamenné ozdobné obložení. Inovativní povrchová úprava pro interiér využívá
moderní, luxusní vzhled přírodního materiálu, který vznikal více než 200 milionů let.
Ručně vybíraný břidlicový a kvarcitový kámen se získává trvale udržitelným způsobem
z kamenolomů v indických státech Rádžasthán a Ándhra Pradéš, v nichž se kámen
odpradávna používá ve stavebnictví.
Z větších kusů kamene jsou oddělovány díly potřebné velikosti a následně ošetřeny pomocí
skelných vláken a speciální pryskyřice. Tým světově proslulé karosárny Mulliner v sídle
společnosti Bentley v anglickém městě Crewe jim nakonec ručně dodá požadovaný tvar a
vytvoří dokonalou povrchovou úpravu.

- KONEC -

Bentley Motors
Bentley Motors je nejžádanější luxusní automobilovou značkou na světě. Sídlo společnosti
v Crewe zastřešuje veškeré provozní aktivity včetně designu, výzkumu a vývoje, technického
oddělení a výroby čtyř modelových řad společnosti – Continental, Flying Spur, Bentayga a
Mulsanne. Kombinace nejlepšího řemeslného zpracování, využívání dovedností, které jsou
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předávány z generace na generaci, společně s konstrukčním know-how a nejmodernější
technikou, je jedinečnou předností britských luxusních automobilových značek, jako je
Bentley. Bentley je také ukázkovým příkladem britské výroby s vysokou přidanou hodnotou
v její nejlepší podobě. Bentley má v Crewe přibližně 4000 zaměstnanců.

O společnosti Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. je 100% dceřinou společností rakouské firmy Porsche Inter Auto
se sídlem v Salzburgu, jejímž vlastníkem je společnost Porsche Holding Salzburg. Rakouská
společnost Porsche Inter Auto se řadí k nejúspěšnějším a nejvýznamnějším podnikatelským
subjektům v oblasti prodeje a servisu automobilů v Evropě.
Společnost Porsche Inter Auto CZ je největším prodejcem vozů Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda a
importérem a prodejcem značky Porsche v České republice. Je rovněž servisním a prodejním
zastoupením Bentley a Lamborghini pro český trh. Disponuje největším skladem nových vozů a
náhradních dílů. Ročně se v Porsche Inter Auto CZ prodá více než 22 tisíc nových a ojetých
automobilů. Zároveň poskytuje Porsche Inter Auto CZ přes 500 tisíc servisních hodin ročně.
Společnost Porsche Inter Auto CZ zaměstnává v České republice v současné době 900
zaměstnanců v jedenácti pobočkách – v Praze, Plzni, Brně, Olomouci, Hradci Králové, Českých
Budějovicích, Ostravě a Opavě. Všechny autosalony mají k dispozici nejnovější technologie a
nejmodernější know-how mezinárodní společnosti. Zaměstnanci pravidelně procházejí systémem
odborných školení. Všechny provozovny jsou certifikovány dle ISO 9001:2000.
Sítě provozoven firmy Porsche Inter Auto naleznete nejen v České republice, ale také v Rakousku,
Chorvatsku, Maďarsku, Německu, Rumunsku, Slovinsku, Itálii, na Slovensku a v Albánii.
Prostřednictvím svého zastoupení působí Porsche Inter Auto i v Číně.
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