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FLYING SPUR MULLINER – VRCHOLNÝ CESTOVNÍ VŮZ MEZI 

ČTYŘDVEŘOVÝMI MODELY 

13. SRPNA 2021      FLYING SPUR MULLINER 

• Flying Spur Mulliner staví ještě vyšší měrou na konceptu „nejlepšího vozu 

světa“, nyní k dispozici se zbrusu novým benzínovým hybridním pohonem V6, 

resp. vytříbenými benzínovými jednotkami V8 a W12 

• Třetí zástupce produktového portfolia ‚Bentley Mulliner Collections‘ odhalen na 

automobilovém festivalu Monterey Car Week 

• Znamenitě vybavený sedan je vrcholným zhmotněním soudobého řemeslného 

zpracování a úchvatného luxusu 

• Návrh a ruční montáž specialisty Mulliner – divize Bentley pro výrobu 

zakázkových vozů, představující nejstarší karosárnu na světě 

• Jedinečný exteriér zahrnuje čelní mřížku chladiče s diamantovým vzorem 

Double Diamond, jedinečný design 22" kol a elegantní akcenty Mulliner  

• V ručně sestavované kabině zaujme trojbarevné provedení s kontrastními pásy 

a nádherně vyvedené detaily středového panelu s frézováním za použití 

diamantu 

(Crewe, 12. srpna 2021) Společnost Bentley Mulliner dnes představila nový Flying Spur 
Mulliner – vrcholný luxusní cestovní vůz mezi čtyřdveřovými modely a současně první 
elektrifikovaný vůz Bentley ve specifikaci Mulliner. Zákazníci se mohou těšit na vytříbené 
detaily nejnovějšího produktu od Mullineru, ať již s technicky propracovaným hybridním 
ústrojím V6, emoce probouzejícím agregátem V8, nebo jednotkou W12 zprostředkující 
nekonečnou rezervu točivého momentu. Elegantně vybavený sedan, odhalený na prestižním 
automobilovém festivalu Monterey Car Week v Kalifornii, je posazen na samotném vrcholu 
modelové rodiny Flying Spur a přináší to nejlepší ze soudobého řemeslného zpracování a 
úchvatného luxusu. Koncepce a vývoje doposud nejluxusnějšího provedení modelu Flying 
Spur se ujala divize Bentley Mulliner, přičemž vůz byl navržen, zkonstruován a vyroben ve 
Velké Británii. Nový Flying Spur Mulliner coby vlajková loď řady Bentley osloví především ty 
zákazníky, kteří touží po ještě výlučnějším zpracování elegantních detailů.  
 
Kolekce úchvatně vyvedených prvků zahrnuje exkluzivní 22" kola Mulliner v leskle šedém 
lakování, resp. nepohyblivými středy kol s logem Bentley. Čelní mřížku chladiče v provedení 
„Double Diamond“ a chromovou spodní část masky chladiče doplňují zakázkové ventilační 
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průduchy Mulliner a kryty zpětných zrcátek s hedvábně stříbrnými povrchy. Kultovní 
okřídlené ‚B‘ značky Bentley je vybaveno podsvícením a elektronickou aktivací; standardem 
je dále zdobné provedení (‚Jewel‘) uzávěru palivové nádrže a plnicího otvoru oleje. 
 
Ve špičkově vyvedené kabině Flying Spur vítají pasažéry podsvícené prahové lišty Mulliner a 
podlahové koberce Mulliner s dlouhým vlasem; volit je možné z osmi zakázkových 
trojbarevných kombinací kabiny z nabídky Mullineru. Přepychově vystrojený kokpit doplňuje 
lemování v kontrastním tónu s jedinečné zdobným vyšíváním Mulliner na ručně čalouněných 
sedadlech. 
 
Např. jeden ze zakázkových interiérů – Ascot – představuje kombinaci čalounění modrou 
kůží Imperial Blue v oblasti přístrojového panelu, výplní dveří a stropu kabiny, zatímco 
stylové vyvedení sedadel akcentuje světle hnědá kůže s označením Camel. Třetí barvu v 
tomto jedinečném interiéru Mulliner zastupuje bílé mikro lemování, zdobné vyšívání a 
kontrastní křivky.  
 
Další nabízené varianty, jako např. Flare a Sirius, doplňují smělejší kombinace – např. tóny 
Hotspur a Beluga nebo Linen a Brunel – v obou případech se stříbrnými akcenty. 
Standardem je specifikace Mulliner Driving Specification, jejíž součástí je prošívání sedadel 
se vzorem „Diamond in Diamond“ (diamant v diamantu) a trojrozměrně vyvedené kožené 
výplně dveří. Kontrastní lemování sedadel je sladěno s akcentem stáčejícím se kolem 
pasažérů od středového panelu přes přístrojovou desku až po výplně dveří v oblasti pod 
okenní čárou při současném zdůraznění chromových dekorativních prvků Bentley B. Luxusní 
prošívání se vzorem „Diamond in Diamond“ staví na speciálním postupu, jehož samotný 
vývoj si vyžádal 18 měsíců. Každý z diamantů obsahuje přesně 712 samostatných stehů – 
přičemž každý z nich je přesně zarovnán se středem diamantu, který tyto stehy společně 
vytvářejí. Moderní řemeslné zpracování se snoubí s dechberoucím luxusem v technické 
povrchové úpravě středového panelu a zadních panelů s frézováním za použití diamantu. 
Uprostřed přístrojového panelu vedle chromových průduchů ventilace s ‚terčem‘ uprostřed 
trůní podmanivé hodiny Mulliner v broušeném stříbrném provedení. 
 
Klasický motiv Bentley pokračuje na přístrojovém štítu s LED displejem, jenž zprostředkuje 
novou stylovou a exkluzivní grafiku Mulliner. Luxusní prostředí též doplňuje nyní již proslulý 
rotační displej Bentley, sportovní pedály, vyhřívaný dvoubarevný volant se třemi paprsky a 
panoramatické střešní okno. 
 
Jedinečné elektricky ovládané stolky Mulliner ve stylu letadla, upevněné na zadní straně 
předních sedadel, lze jednoduše vyklopit stiskem tlačítka. Dýhové desky s jedinečným 
potahem se elektricky spustí, vyrovnají do roviny a odhalí kůží zdobený povrch s vybráním 
pro pero nebo stylus. Přidržením tlačítka pod stolkem se tento elegantně vrátí do výchozí 
polohy. Majitel vozu Flying Spur Mulliner obdrží kůží potažené klíčky od vozidla v jedinečném 
ručně zpracovaném dárkovém boxu Mulliner, jehož vhled je sladěn s trojbarevnou kombinací 
samotného vozidla. Podobně i samotné klíčky používají barevně sladěné pouzdro s 
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kontrastním prošíváním. Pro Flying Spur Mulliner je k dispozici pohonné ústrojí Bentley V8 
nebo W12, jakož i nové ústrojí V6 Hybrid. Flying Spur Mulliner s dvojitě přeplňovaným 
agregátem Bentley 6,0 litru W12 akceleruje z místa na 60 mil/h za 3,7 sekundy (0–100 km/h 
za 3,8 s) a rozjede se až na 207 mil/h (333 km/h). Nová generace dvojitě přeplňované 
jednotky 4,0 litru V8 nabízí nejvyšší rychlost 198 mil/h (318 km/h) a zrychlení z místa na 60 
mil/h za 4,0 sekundy (0–100 km/h za 4,1 s). Nová jednotka V6 Hybrid zrychluje z místa na 60 
mil/h za 4,1 sekundy (0–100 km/h za 4,3 s) a dosahuje nejvyšší rychlosti 177 mil/h (285 
km/h). 
 

Bentley Mulliner 
 

Bentley Mulliner je široce uznávaná divize zakázkové výroby značky Bentley a současně 
nejstarší výrobce karoserií na světě. Nový Flying Spur Mulliner – synonymum luxusu – je 
teprve třetím členem nově vzniklé rodiny modelů ‚Bentley Mulliner Collections‘ (dalšími členy 
jsou vznešené modely Continental GT a Continental GT Convertible). 
 
Ve světě Mullineru neexistují žádná omezení. Zakázková divize, založená v reakci na 
požadavky těch nejnáročnějších zákazníků Bentley, proslula v automobilovém světě svojí 
schopností navrhovat jedny z nejosobitějších vozů Bentley, jaké kdy vznikly. Zkušený tým za 
podpory vlastních konstruktérů a návrhářů z centrály Bentley v Crewe se pyšní dlouhou 
historií naplňování tužeb a přání všech zákazníků značky Mulliner. 
 
- KONEC – 
 
Poznámky pro média 
 
Bentley Motors je celosvětově nejvyhledávanější značkou luxusních vozů. V Crewe, domově a sídle uvedené 
společnosti, probíhají veškeré činnosti vč. designu, výzkumu, vývoje a výroby vozů všech tří modelových řad – 
Continental, Flying Spur a Bentayga. Pro luxusní značky vozů z Velké Británie jako Bentley je typická kombinace 
špičkového řemeslného zpracování s využitím dovedností předávaných z generace na generaci společně s 
konstrukčním know-how a nejmodernějšími technologiemi. Zároveň jde o příklad toho nejlepšího z vysoce 
renomované britské výroby. Bentley v Crewe zaměstnává přibližně 4000 pracovníků. 

 


