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NOVO RENAULT AUSTRAL : QUALIDADE VISÍVEL À PRIMEIRA VISTA
O NOVO RENAULT AUSTRAL REVELA MAIS DAS SUAS CARACTERÍSTICAS E HOJE CONVIDA-O A DESCOBRIR O CUIDADO
DADO À CRIAÇÃO DOS SEUS INTERIORES. DESIGN, ESCOLHA DE MATERIAIS, EXCELÊNCIA DE ACABAMENTOS... O NOVO
RENAULT AUSTRAL IMERGE OS SEUS OCUPANTES NUM CASULO MODERNO E REFINADO.

As equipas de design e engenharia da Renault asseguram que a qualidade é imediatamente perceptível. Todas
as áreas de contacto foram subtilmente trabalhadas para se tornarem agradáveis e suaves ao toque. Os
materiais foram escolhidos com o maior cuidado para realçar um acabamento elegante e, simultaneamente,
de elevada qualidade.
Francois FARION, Responsável do Design de cores e materiais da marca Renault
«Para alcançar o nível de qualidade no Novo Renault Austral, não fizemos quaisquer concessões na escolha de
materiais e mão de obra qualificada, como ficou provado no acabamento em madeira de poro aberto do nível
Iconic.»
UM PAINEL DE INSTRUMENTOS ELEGANTEMENTE ESCALONADO »
Na secção superior, a cobertura do tabliê foi removida, sendo este revestido com um acabamento mate e
alcochoado, muito macio ao toque. A faixa de luz estende-se até aos painéis da porta, aumentando assim o
apelo visual geral. Materiais de fina qualidade, tais como madeira real tratada de acordo com a técnica japonesa
maki-e, elevam o design interior. Esta técnica de marcenaria realça o grão natural, utilizando um pano para
aplicar várias camadas de pigmentos metálicos na madeira. A técnica preserva o grão natural e a textura da
madeira. Por último, um elegante acabamento cromado acetinado envolve delicadamente a grelha horizontal
de ventilação.
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PAINÉIS DAS PORTAS ALCOCHOADOS
Apresentam as mesmas decorações e acabamentos para um refinamento ainda maior, independentemente do
lugar dos ocupantes. O tecido estofado, que subtilmente desbota do preto ao cinzento claro, combinado com
o synderme (revestimento sintético de grão fino), acrescenta um toque inegável de elegância.
Tal como o tablier, a secção superior nos painéis das portas dianteiras e traseiras é acolchoada com espuma.
As mesmas decorações e acabamentos estão disponíveis para que todos os passageiros, independentemente
do lugar onde se sentem, desfrutem do estatuto elevado que este automóvel é capaz de proporcionar durante
toda a viagem. O tecido estofado, que subtilmente desbota do preto ao cinzento claro, combina com o couro
synderm sintético (couro sintético de grão fino) para oferecer um toque elegante.
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APOIO DE BRAÇOS INTELIGENTE
A consola central incorpora um apoio de braços com um acabamento cromado acetinado sobre uma tampa de
grão fino que é agradável ao toque. Inspirada nos mundos dos aviões e da relojoaria, o design evoca a arte da
precisão. Ao deslizá-lo para trás ou para a frente, emite um som de clique mecânico semelhante ao do
mostrador de um cofre, em mais um exemplo da atenção dado a cada detalhe.

[AGENDE A DATA – 8 MARÇO 2022]
Novo Renault Austral terá a sua estreia mundial digital na terça-feira, 8 de Março de 2022, às 9:30 horas (hora
de Paris).

SOBRE A RENAULT
Como marca histórica no domínio da mobilidade e pioneira em veículos elétricos na Europa, a Renault sempre desenvolveu veículos inovadores. Com o
plano estratégico "Renaulution", a marca está a planear uma transformação ambiciosa e geradora de valor. A Renault está a aevolluir para uma gama
ainda mais competitiva, equilibrada e eletrificada. Pretende encarnar a modernidade e inovação nos serviços tecnológicos, energéticos e de mobilidade
na indústria automóvel e não só

3/3

