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تعرّف إلى
LYRIQ كاديالك

اإليقاع هو النبض الذي يقودنا إلى جمال التصميم الجديد 
الذي يجمع بتوازن بين التنفيذ التقني الدقيق وسالسة 

انحناءات الهيكل لتحتّل مكانة خاصة في قلبك.



انسجام تام 
في كل كيانها

تجّسد LYRIQ التناغم والثقة في كل تفاصيلها المتمّيزة. 
بدءاً من اإلنارة المتراقصة ووصوالً إلى التنميط على 

إطاراتها. كالتحفة الفنية تنبض باإلتقان والثقة. 

اإليقاع الذي توّلده LYRIQ يعكس إيقاعنا البشري وإيقاع 
العالم الطبيعي.



حركة نابضة
في هندستها

تتشابك الدّعامات الفوالذية المقّلمة مع العناصر التي 
تشبه الشراع في فتحات توحي أنها في حالة حركة دائمة. 
في حين أن أضالع العجلة في إيماءتها وتركيبتها تستحضر 

في ذهنك مستقبالً تقوده األناقة الواثقة. 



جرأة الفتة في تصميمها
تتميز LYRIQ بنقطة محورية واضحة: الشعار الشبيه 

بالكريستال الذي يضيء من شبكتها األمامية مستوحى 
من االستخدامات التجريبية أللواح األلمنيوم الخاصة 

وتخطيطها الهندسي الجريء، فهي تتمتع بعمق بصري 
ينضح بالغموض والقوة.



هنا نرى الطيف الكامل للوحة ألوان LYRIQ. تنتقل األلوان 
من الفضي المعدني الفاتح واألسود من الخارج إلى األزرق 

المخضّر الغامق لجلد Juniper داخل المقصورة. تضفي 
اللمسة الزرقاء الساطعة والمميزة لـ LYRIQ والمعادن 

الساطعة بلون champagne توهجاً من عالم آخر.

تماماً كمثل النهر المتألق باألضواء، تتدّفق أضواء المصابيح 
الخلفية على طول هيكل السيارة، ويمتد وميضها إلى 

ما وراءه، ليظل أثره األحمر المتوّهج الشيء الوحيد 
المتبقي بعد مضّيها.

سمفونية معدنية
في ألوانها 



تزامن مثالي 
بين تفاصيلها

تستقطب اإلضاءات المتراقصة اهتمامنا وتأخذنا إلى عمق 
جاذبية LYRIQ. حيث يتناغم وميض الشعار مع التصميم 

الموجود على الشبك األمامي ليبدع إيقاعاً خاصاً به.



رشاقة آسرة 
في هيكلها

إنه جمال التقاء المعدن بالضوء، الذي يبرز نهج LYRIQ في 
تصميم الواجهة األنيقة بإطاللة هي غاية في الدقة، 

كالدقة الموجود في الطبيعة.

تلعب ديناميكية العجالت بشكل الفت مع السمفونية 
المرئية للصفائح المعدنية. فهي تتحرك بسهولة على 

الطريق مثل قوة طائر تدفعه الريح فيحّلق بانسيابية تامة.



رحابة ورفاهية 
في مقصورتها

داخل مقصورة LYRIQ، ستجد األلوان الغنية تتماهى ببراعة 
مع الخامات لتوّفر أجواًء استثنائية لرحالت مريحة.



في مجمل التصميم، تبّث اإلضاءة إحساساً بالطاقة - 
كما لو أن وهج ضوء الشمس يشّغل ويضيء 

السيارة نفسها. 



ابتكار متفّرد 
في شخصيتها

داخل مقصورة LYRIQ، ستجد األلوان الغنية تتماهى ببراعة 
مع الخامات لتوّفر أجواًء استثنائية لرحالت مريحة.



روح الطبيعة 
في سماتها

هذا هو المكان الذي أُبدعت فيه LYRIQ - وسط الجمال 
المعماري للتصاميم األفقية والعمودية، في انسجام تام 

مع العناصر الطبيعية المحيطة بها.



تفّرد متمّيز 
في عناصرها

ُتترجم اإلضاءة الخارجية إلى إبداعات رسومية واضحة 
ومتقنة. تظهر مدى الدقة والعمق في حاالت سكونها.

العناصر التي تنفرد بها كاديالك تمنح LYRIQ لمسة مألوفة، 
وعندما يُضاف إلى ذلك مواصفات جديدة تفوق المتوّقع، 

يجتذبنا هذا أكثر. 

ترسم الخطوط االنسيابية أشكاالً فريدة وأسطحاً متغّيرة 
مبتكرة، تزيد المركبة حياة وتلّفها بإطاللة مستقبلية.



حرفية مدروسة 
في قلبها

وتنبض المقصورة بالحياة أيضاً من خالل اإلنارة والتنميط 
والخامات التي تُضاف إلى أسطحها المريحة والرشيقة.



عناصر متعددة الطبقات مع أسطح دقيقة بمعادن 
منقوشة، تمزج بين جاذبية الطبيعة والدّقة العلمية.

ومثلما تجد العين سكينة في تأمل البحر، ستجدها على 
متن LYRIQ أيضاً في امتداد الجلد األزرق المخّضر بَقّصته 

األنيقة لبساطتها. 

تصميم المقاعد متسم بالنقاء عبر خطوط ال يتخللها سوى 
3 خرزات زرقاء.



بينما ينبع طابع المقصورة من مكان غير متوّقع. أضواء 
متتالية في تقليمات خشبية بتنميط متميز يعّبر عن 

مفهوم "كوموريبي" الياباني، الذي يحكي عن تخلل 
أشعة الشمس ألوراق الشجر ليشكّل أثراً براقاً أخاذاً.

تستطيع LYRIQ التنّقل بين أنماط من اليقظة والراحة تراها 
في اإلنارة متسلسلة والمتغّيرة، في دورة طبيعية كالتي 

تتبعها أجسامنا.



وعندما تتطّلع قدماً، ستساعدك شاشة LED األفقة 
المنحنية المدمجة في العثور على دربك.

في حين  تم صنع أداة التحكّم الدّوارة بحرفية ودّقة ساعة 
فاخرة لتمنحك سهولة استخدام طبيعية.

تصميم فني
يمّيز إنارتها



مبدأ 
LYRIQ

LYRIQ هي سمفونية من السالم واالحتفال والحرفية 
ضمن تعبير غاية في الحداثة. 

ُصّممت لتختبرها وتستكشفها وتقودها. 


