
70 jaar Land Rover materiaalinnovatie in
London Design Museum
Beesd, 28 juni 2018 – Land Rover viert zijn 70ste jaar met een hoogst bijzondere

expositie in het London Design Museum. De stoelen in het atrium van het

museum zijn bekleed met 18 verschillende soorten stof en leer die Land Rover

door de jaren heen heeft gebruikt. Zo kunnen bezoekers zien, voelen en ervaren

hoe materialen zijn geïnnoveerd van de eerste Land Rover uit 1948 tot aan de

modellen van nu.

 

De stoffen stoelbekleding van de eerste Land Rover Series 1, die in 1948 zijn werelddebuut

beleefde op de AutoRAI in Amstedam, is overigens een tweede leven ingegaan in een ontwerp

van Sir Paul Smith voor zijn speciale versie Land Rover Defender (2015). Uiteraard ontbreekt

niet het innovatieve en duurzame textiel van Kvadrat voor de Range Rover Velar (2017) als

premium alternatief voor leer.

 



Geheel afwijkend van wat gebruikelijk is bij de andere exposities in het museum staat het

bezoekers helemaal vrij om de bekleding aan te raken en op de stoelen te gaan zitten. Deyan

Sudjic, directeur van het London Design Museum: “The Land Rover is one of the great design

success stories. This installation is a great opportunity for our visitors to see seven decades of

new thinking about textiles in the context of vehicle design. And this is one part of the museum

where we are definitely saying please touch.”

 

Gerry McGovern, Land Rover Chief Design Officer: “Land Rover materials and fabrics are

rigorously tested to meet the exacting standards of our customers. This installation reflects the

history of our seating from cloth to leather and includes our latest technical materials from

Kvadrat in the new Range Rover Velar.”

 

Material Innovation is aanwezig in het Design Museum tot eind 2018.
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OVER LAND ROVER NEDERLAND

Land Rover specialiseert zich al sinds 1948 in het ontwerpen en produceren van authentieke
vierwielaangedreven auto’s die zich onderscheiden door de grootste omvang van capaciteiten in hun
respectievelijke segmenten. Daarbij neemt Land Rover zijn verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. Onze
activiteiten op dit gebied zijn gebundeld in ons Our Planet programma. Dit omvat duurzame productie,
ontwikkeling van nieuwe technologie en de humanitaire activiteiten kennis verruimen en levenskwaliteit
verbeteren. De assemblage van alle modellen gebeurt al sinds begin 2006 volledig klimaatneutraal. Zie
www.landrover.nl/ourplanet voor meer informatie. Iedere nieuwe Land Rover heeft 3 jaar volledige
fabrieksgarantie met een maximum van 100.000 km, 6 jaar carrosseriegarantie en uitgebreide 24-uurs
hulpverlening bij pech onderweg voor een periode van 3 jaar.
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