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Trvalá udržitelnost: Recyklované materiály šetří životní 
prostředí

› ŠKODA ENYAQ iV využívá recyklované plasty, kovy a sklo
› V budoucnu budou pro výplně použita vlákna z cukrové řepy
› Potahy sedadel z vlny, PET lahví a kůže vyčiněné extraktem z listů olivovníku

Mladá Boleslav, 29. března 2021 – ŠKODA ENYAQ iV nabízí čistě elektrickou, lokálně 
bezemisní jízdu. Kromě toho však využívá také trvale udržitelné materiály. Aplikací plastů, 
kovů nebo skla tak ŠKODA z velké části používá recyklovatelné suroviny a šetří přírodní 
zdroje. Sedadla interiéru Lodge jsou potažena látkou, kterou tvoří ze 40 % přírodní vlna s 
certifikátem společnosti Woolmark. Zbylých 60 % potahu sedadel pochází z recyklovaných 
PET lahví. Kůže interiéru ecoSuite je vyčiněná ekologickým způsobem extraktem z listů 
olivovníku. ŠKODA AUTO také testuje použití vláken cukrové řepy pro výplň plastových dílů.

ŠKODA AUTO se při vstupu do éry elektromobility plně zaměřuje na trvalou udržitelnost. To platí 
zejména při výběru a složení materiálů. Cílem je menší podíl surovin z neobnovitelných zdrojů, 
snížení hmotnosti a tím i spotřeby elektrické energie. Nový vůz ŠKODA ENYAQ iV využívá 
recyklované plasty, které jsou použity převážně v oblasti karoserie, například na zakrytování 
podvozku. Potřebný materiál se získává z obalů starých baterií a nárazníků. Boční okna vozu 
ENYAQ iV tvoří z 20 % recyklované sklo.

Vývoj nových plastů a výplní z vlákna cukrové řepy
ŠKODA AUTO pokračuje ve vývoji trvale udržitelných materiálů a v jejich dalším využití. Zaměřuje 
se při tom na ekologické materiály, které pocházejí z recyklačního cyklu a obsahují přírodní složky. 
To znamená, že mají nižší uhlíkovou stopu než běžné suroviny. Mezi tyto přírodní složky patří 
například vlákna z cukrové řepy, která vznikají jako odpad při výrobě cukru. ŠKODA AUTO získává 
tato vlákna z cukrovaru v Dobrovicích nedaleko hlavního výrobního závodu v Mladé Boleslavi, aby 
z nich vyvíjela výplň pro plastové díly. V současné době stanovují technici parametry materiálu, 
neboť plast používaný při výrobě automobilů musí splňovat přísné normy.

Designy interiéru s ekologickými potahy sedadel
Trvale udržitelné materiály jsou použity také v interiéru vozu ENYAQ iV. Patří mezi ně tkané 
koberce, koberce do zavazadlového prostoru s vlákny z recyklovaných PET lahví, odhlučnění 
interiéru z upravených textilií a dva sedadlové potahy vyrobené z ekologických materiálů. Sedadla 
interiéru Lodge jsou potažena látkou, kterou tvoří ze 40 % přírodní vlna s certifikátem Wool Blend 
Performance společnosti Woolmark. Ten získávají produkty obsahující od 30 do 49,9 % přírodní 
vlny. Zbylých 60 % potahu sedadel tvoří polyester z recyklovaných PET lahví. 

Kateřina Vránová, vedoucí Colour & Trim ve ŠKODA Design, říká: „Žádné jiné vlákno neabsorbuje 
tolik vlhkosti jako přírodní vlna. Působí chladivě a je prodyšná. Kromě toho filtruje škodlivé látky a 
pachy z okolního vzduchu. Potahy interiéru Lodge mají velmi příjemný povrch a zajišťují rovněž 
příjemné sezení“. Oddělení Colour & Trim se zapojuje do vývoje nových plastů a vláken, které by 
barvou, strukturou a kvalitou povrchu ideálně ladily s organickými materiály, jež jsou již ve 
vozidlech používány.
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Interiér ecoSuite rovněž nabízí ekologické potahy sedadel. Kůže v koňakové barvě se vyrábí 
ekologickým způsobem. K jejímu vyčinění se namísto chemikálií na bázi chromsulfátu používá 
extrakt z listů olivovníku. Tento ekologický proces šetří životní prostředí a účinně využívá listy 
olivovníku, které v jiných odvětvích průmyslového zpracování tvoří odpad. Kůže interiéru ecoSuite, 
kterou jsou potažena sedadla a části interiéru, má hladkou, zrnitou strukturu. Sedadla jsou 
opatřena logem, které odkazuje na velmi ekologický původ použité kůže.

Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Christian Heubner Štěpán Řehák
Vedoucí Komunikace produktu Tiskový mluvčí Komunikace produktu
T +420 730 862 420 T +420 734 298 614
christian.heubner@skoda-auto.cz stepan.rehak@skoda-auto.cz

ŠKODA Media Room

skoda-storyboard.com 

Download 
the ŠKODA Media Room app

Pro aktuální informace nás sledujte na: 
https://twitter.com/skodaautonews. Veškeré informace k novému vozu 
ŠKODA ENYAQ iV získáte pod hashtagem #ENYAQiV.

ŠKODA AUTO 
› se v rámci programu „NEXT LEVEL ŠKODA“ zaměřuje na tři priority: rozšíření modelového portfolia směrem k 

vstupním segmentům, působení na nových trzích pro další růst ve velkoobjemovém segmentu a konkrétní pokroky v 
oblasti ekologie a diverzity. 

› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe
 iV, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV.
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů. 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky. 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem. 
› zaměstnává celosvětově zhruba 42.000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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