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Ljubljana / Rüsselsheim, 18. februar 2022 

 

Drzno in čisto oblikovanje: nova Opel Astra je zvezda kompaktnega segmenta 

 

• Drzno in čisto oblikovanje nove Astre odraža oblikovni pečat znamke 

• Občudovanje pritegne z masko Opel Vizor in dvobarvno izvedbo za doplačilo 

• Povsem digitalna armaturna plošča Pure Panel s širokimi zasloni in intuitivnim 

upravljanjem 

• Zasnovana, razvita in izdelana na Oplovem sedežu v Nemčiji 

 

Prvič električna, z vrhunskimi tehnologijami na krovu in dinamična kot še nikoli prej – to 

je nova Opel Astra. Nova generacija uspešnice kompaktnega segmenta ima čiste, napete 

površine, brez odvečnih elementov, z novim obrazom znamke Opel Vizor in najnovejšo 

različico popolnoma digitalne armaturne plošče Pure Panel. Opel dokazuje, da z Astro 

uvaja novo dobo. 

 

To je natančnost ‘Made in Rüsselsheim’, ki vzbuja čustva in dosega učinek neubranljive 

zaželenosti (must have): oblikovalska in razvojna ekipa Astre, v kateri je približno 50 

odstotkov žensk, si je prizadevala, da bi novi kompaktni model postal prava ‘dizajnerska 

umetnina’, tako zunaj kot znotraj. Nova Astra je bila zasnovana in razvita na Oplovem 

sedežu, kjer jo tudi proizvajajo. 

 

Nova interpretacija drzne in čiste Oplove oblikovalske filozofije 

 

Po Mokki, Crosslandu in SUV-ju Grandland je nova Astra prva Oplova kombilimuzina, ki 

interpretira drzno in čisto oblikovno filozofijo znamke. Opel Vizor (novi obraz znamke, ki 

smo ga prvič videli z Mokko in je osrednji element zunanjega oblikovanja) sledi Oplovemu 

kompasu, pri katerem se navpična in vodoravna os – oster pregib na pokrovu motornega 

prostora in grafika dnevnih luči v obliki krila – sekata z Oplovim bliskom na sredini. Vizor, 

ki se razteza po celotnem prednjem delu in zaradi katerega je nova Astra videti še širša, 

brezhibno združuje tudi tehnologije, kot so izjemno vitki Intelli-Lux LED® žarometi za 

doplačilo in prednja kamera sistema Intelli-Vision. Pri pogledu s strani je nova generacija 

Astre zaradi izrazitega nagiba stebrička C naprej videti še posebej dinamična. 
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Na zadnjem delu se Oplov kompas ponovi s sredinsko nameščenim bliskom, navpično 

poravnano tretjo zavorno lučjo in zadnjimi lučmi (te so energijsko varčna svetila LED, 

tako kot vsa zunanja osvetlitev). Emblem z bliskom služi tudi kot zaklep prtljažnih vrat, 

ki so izdelana iz najsodobnejšega kompozitnega materiala. Ta tehnologija ni le lahka in 

toga, temveč omogoča tudi natančno izvedbo oblikovalskih podrobnosti, kot so na 

primer izjemno vitke zadnje luči. 

 

“Nova Astra predstavlja vznemirljiv naslednji korak naše nove oblikovne izvedbe,” pravi 

podpredsednik Oplovega oblikovanja Mark Adams. “Z drznim obrazom Vizor, močnimi 

mišičastimi blatniki in čistimi površinami krasi novo Astro zelo športna in samozavestna 

osebnost. Tudi notranjost je drzen korak v prihodnost. Izrazito na voznika usmerjen 

kokpit z brezšivnim steklenim videzom nove armaturne plošče Pure Panel bo našim 

strankam prinesel povsem novo čustveno izkušnjo.” 

 

Oblikovalka na področju barv in oblog Ilka Höbermann dodaja: “Nemško oblikovanje je 

zame kombinacija preprostosti, čistosti in tehničnih elementov. Včasih je težko ohraniti 

to čistost in nato dodati drznost. Vedno gre za harmonijo in pravo ravnovesje.” Rezultat 

je uspešna mešanica jasnega, a čustvenega oblikovanja, s katerim nova Astra izstopa iz 

množice modelov kompaktnega segmenta. 

 

Nova Astra je dolga 4374 mm in široka 1860 mm. Od prejšnjega modela je daljša le za 4,0 

mm, medosna razdalja pa se je povečala za 13 mm na 2675 mm. Vizualno Astra navduši s 

športnim videzom – brez kompromisov pri vsakodnevni uporabi. V prihodnosti bodo 

lahko kupci svojo novo Astro izbrali tudi v kontrastni dvobarvni izvedbi, ki bo dodatno 

poudarila športen značaj novega modela. Značilen videz je poudarjen z novo kovinsko 

barvo: “Ekipa je razvila izjemno svežo in sodobno rumeno barvo, ki Astri doda nekaj 

sočnosti in drznosti. Zaradi nje je avtomobil še bolj vznemirljiv,” pravi Ilka Höbermann. 

 

Naslednja generacija digitalne armaturne plošče Pure Panel s popolno zasteklitvijo 

 

Nemška natančnost in uravnoteženost prevladujeta tudi v notranjosti, kjer je prišlo še 

do kvantnega časovnega skoka. Absolutni vrhunec je nova generacija armaturne plošče 

Pure Panel, ki je bila prvič predstavljena v Mokki. Ta obsežni digitalni kokpit (glede na 

različico popolnoma zastekljen) ima dva 25,4-centimetrska (10-palčna) zaslona, ki sta 

https://www.youtube.com/watch?v=ip0f_k58IGk
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vgrajena – skupaj s prezračevalno šobo na voznikovi strani – v vodoravnem položaju. 

Analogni instrumenti so v novi Astri stvar zgodovine. Zahvaljujoč sloju, ki je podoben 

zaslonki in preprečuje odseve v vetrobranskem steklu, nad zaslonoma ni okrova, kar še 

povečuje visokotehnološko funkcionalnost in ambient. 

 

Oplovi oblikovalci in inženirji so se zelo potrudili, da voznik dobi vse potrebne informacije 

in uporabne možnosti za upravljanje, ne da bi bil obremenjen z odvečnimi podatki ali 

funkcijami. Z zmanjšanjem fizičnih upravljalnih elementov na minimum v obliki natančno 

izdelanih tipk je na plošči Pure Panel doseženo optimalno ravnovesje med digitalizacijo 

in intuitivnim upravljanjem, brez motečih vizualnih dražljajev in brez potrebe po 

podmenijih. Ključna beseda je ‘vizualno razstrupljanje’. Še nikoli doslej ni bilo Oplovo 

vozilo tako intuitivno in preprosto za upravljanje kot nova Astra. 

 

Hkrati je izjemno sodoben kokpit zasnovan tako, da ustvarja vzdušje, v katerem se 

potniki počutijo varne. Vrhunsko raven kakovosti nove Astre še dodatno poudarjajo 

poudarki, kot so fino izdelani upravljalni elementi, zmanjšani na minimum, ter okvirji in 

površine informativno-razvedrilnega sistema z videzom matiranega aluminija. Vsaka 

podrobnost – od Oplovega bliska na sredini volana do tkanin in šivov na ergonomskih 

sedežih s certifikatom AGR (Kampanja za zdrav hrbet), ki so na voljo tudi z oblazinjenjem 

iz alkantare ali usnja Nappa – nosi edinstven podpis Oplovih oblikovalcev barv in 

oblazinjenja. 

 

Tudi kabli niso potrebni, saj je mogoče novo generacijo multimedijskih informativno-

razvedrilnih sistemov s povezanimi storitvami, ki jih je mogoče glasovno upravljati v 

naravnem jeziku in na dotik, pri vseh različicah modelov serijsko brezžično povezati z 

aplikacijama Apple CarPlay in Android Auto prek združljivih pametnih telefonov. 

 
 

KONTAKT:  

Ana Železnik, WAE S (+38640-666-302, ana.zeleznik@wallisautomotive.eu). 

 
O Oplu 
Opel je eden največjih evropskih proizvajalcev avtomobilov in je z obsežno ofenzivo elektrifikacije 

prevzel vodilno vlogo pri zmanjšanju emisij CO2. Podjetje je v Rüsselsheimu v Nemčiji leta 1862 

ustanovil Adam Opel. Avtomobile so začeli izdelovati leta 1899. Opel je del korporacije Stellantis NV, 

globalno vodilnega podjetja, ustvarjenega za novo dobo trajnostne mobilnosti, ki je januarja 2021 

nastalo z združitvijo Groupe PSA in FCA Group. Skupaj z britansko sestrsko znamko Vauxhall je Opel 

mailto:ana.zeleznik@wallisautomotive.eu
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prisoten v več kot 60 državah po vsem svetu. Opel dosledno izvaja strategijo elektrifikacije za 

zagotavljanje trajnostnega uspeha in izpolnitev pričakovanj uporabnikov glede mobilnosti v 

prihodnosti. Do konca leta 2024 bodo vsi evropski Oplovi modeli osebnih vozil na voljo tudi v 

elektrificirani različici. Od leta 2028 bo Opel v Evropi povsem osredotočen na baterijsko-električna 

vozila.  

Obiščite https://int-media.opel.com 

 
O WAE S d.o.o. 
WAE S d.o.o. je hčerinsko podjetje WAE Kft., s sedežem na Madžarskem, ki se že 30 let ukvarja z 

avtomobilskim poslom v srednji in vzhodni Evropi. Decembra 2020 je podjetje postalo veleprodajni 

uvoznik za vozila Opel v Sloveniji in v ospredje postavlja tako partnerje kot stranke. Verjame v prvovrstne 

storitve skozi učinkovit poslovni model z agilnimi odločitvami in osredotočenostjo na vsako posamezno 

stranko. V podjetju WAE S d.o.o. so zavezani k rasti in razvoju, ter dolgoročnemu uspešnemu poslovanju 

Opla in skrbi za blagovno znamko v Sloveniji tudi v prihodnje. 

 

https://int-media.opel.com/

