
SINGAPORE AIRLINES GEEFT NIEUWE BETEKENIS AAN PREMIUM REIZEN MET DE 
LANCERING VAN HAAR NIEUWE CABINE PRODUCTEN  
·        Aanzienlijke investering van USD850 miljoen (EUR732 miljoen) voor Airbus A380 vloot  
·        Lancering volgt na vier jaar van ontwikkeling en toont duidelijke toewijding aan het full-service 
reissegment  
 
Na een uitgebreid ontwikkelingsprogramma van vier jaar onthulde Singapore Airlines vandaag haar 
langverwachte nieuwe cabine producten die vanaf volgende maand aan boord van haar Airbus A380 
vloot zullen worden geïntroduceerd. 

 
Geheel in lijn met het thema “Space made personal, experience the difference” bieden de nieuwe 
producten meer ruimte en privacy in alle reisklasses, waarbij op maat gemaakte elementen in het 
ontwerp zorgen voor een exclusieve reisbeleving onder passagiers van Singapore Airlines. 
 
De nieuwe cabine producten waren vandaag voor het eerst te zien tijdens het media evenement in 
Singapore en zullen vanaf volgende maand in gebruik worden genomen zodra de eerste van de vijf 
nieuwe A380 toestellen aan de vloot wordt toegevoegd. Om productconformiteit in de gehele A380-
vloot te garanderen worden ook de 14 bestaande toestellen met de nieuwe producten uitgerust.  
 
De nieuwe A380 van Singapore Airlines beschikt over 471 stoelen, uitgevoerd in een vier reisklasse 
configuratie met zes Singapore Airlines Suites en 78 Business Class stoelen op het bovendek en 44 
Premium Economy Class en 343 Economy Class stoelen op het hoofddek.  
 
Met het onderzoek, ontwerp, ontwikkeling en installatie van de nieuwe producten aan boord van de 19 
A380 toestellen van Singapore Airlines is een investering gemoeid van zo’n USD850 miljoen (EUR732 
miljoen).  
 
Singapore Airlines Suites 

 
Met zes Suites die zich voorin op het bovendek bevinden zullen passagiers aan boord van de A380 
een gevoel van exclusiviteit en intieme privacy ervaren. 
 
Achter de artistiek ontworpen schuifdeur bevindt zich een persoonlijke oase in een sierlijke inrichting. 
Elke Suite is zo ingericht dat het beschikt over zowel een apart full-flat bed als een leren, verstelbare 
stoel. Hierdoor heeft de passagier de keuze om te ontspannen in een stoel of op het bed, zonder eerst 
de stoel van zitpositie om te hoeven zetten naar ligpositie. Koppels die samenreizen kunnen 
plaatsnemen in de eerste twee Suites waarbij de bedden kunnen worden omgezet naar een 
tweepersoonsbed. Indien het bed niet in gebruik is, kan deze geheel worden opgeborgen waardoor er 
nog meer persoonlijke ruimte in de Suite wordt gecreëerd.  
 
Elke stoel is door het wereldberoemde Poltrona Frau bekleed met het fijnste leer en is volledig 
verstelbaar dankzij een elektronisch bedieningspaneel dat een verscheidenheid aan zit- en lounge 
posities biedt. Bovendien biedt de stoel dankzij haar zwenkvermogen (van tussen de 135 en 270 
graden) en de verstelbaarheid naar achteren van maximaal 45 graden nog meer flexibiliteit tijdens het 
eten en de ontspanning. 
 
Alle Suites beschikken over een HD beeldscherm van 81 cm (32-inch) die in verschillende kijkhoeken 
(stoel / bed) versteld kan worden. Bovendien heeft elke passagier een ruime persoonlijke kledingkast, 
een op maat gemaakte opbergruimte voor de handtas, een opbergruimte van zacht leer voor 
persoonlijke eigendommen, speciaal ontworpen tapijt en een wand met sfeerverlichting. Alles zo 
ontworpen dat een gevoel van luxe en intimiteit wordt ervaren. 
 
De exclusiviteit van de Suites wordt verder benadrukt dankzij de twee stijlvol ingerichte toiletten, 
waarvan er één beschikt over een sit-down vanity counter.  
 
De nieuwe Suites zijn ontworpen door Pierrejean Design Studio en vervaardigd door Zodiac Seats UK.  
 

 
Business Class  



 
Ontworpen door het Britse JPA Design en vervaardigd door het Japanse JAMCO Corporation, biedt 
het interieur van de Business Class een moderne uitstralling dankzij een organisch kleurenpalet en 
het gebruik van stijlvol leer.  
 
Met een breedte van 64 cm (25 inch) kan de Business Class stoel, die beschikt over twee zijvleugels 
voor een betere rugsteun, direct worden omgezet naar een comfortabel full-flat bed (198 cm / 78 
inches). Passagiers kunnen de stoel tevens verstellen naar een zogenaamde ‘sun-deck’ positie voor 
het bekijken van films op een HD touchscreen beeldscherm van 46 cm (18-inch). Ook de Business 
Class is bekleed door Poltrona Frau. 
 
Elke stoel is zo ontworpen dat er een cocoonachtig gevoel wordt gecreëerd dat zorgt voor meer 
privacy. Daarnaast kan de scheidingswand worden verlaagd waardoor er twee bedden naast elkaar 
ontstaan. Dit is ideaal voor passagiers die met familieleden reizen.  
 
Een uniek kenmerk van de nieuwe Business Class stoel is de behuizing van de stoel, waarbij de 
structuur volledig bestaat uit koolstofvezel-composiet. Dit in tegenstelling tot de gebruikelijke 
vliegtuigstoelen waarbij de primaire ondersteuningsstructuur van metaal is. Deze dunnere 
basisstructuur zorgt voor een betere optimalisatie van de stoel en creëert daarnaast meer ruimte 
onder de stoel voor bijvoorbeeld het plaatsen van handbagage of een laptop tas.  
 
Stoelen in de Business Class cabine staan in de vliegrichting geplaatst en dankzij de 1-2-1 
configuratie hebben alle passagiers direct toegang tot het gangpad. 
 
Andere functies zijn onder meer een paneel met USB poorten en stroomvoorziening, leeslampen met 
verschillende standen voor helderheid, sfeerverlichting, een grotere eettafel zo ontworpen voor 
flexibele eetposities, evenals een opbergruimte voor persoonlijke eigendommen waarbij door een 
doordacht ontwerp alles binnen handbereik is.  
 

 
Premium Economy Class  
 
Het ontwerp van Premium Economy Class is stijlvol en eigentijds. Elke stoel is 50 cm (19,5 inch) 
breed en kan 20 cm (8 inch) achterover leunen. De seat pitch is 96,5 cm (38 inch). Dankzij 
geluidsonderdrukkende koptelefoons en een volledig HD-beeldscherm van 34 cm (13,3 inch) genieten 
passagiers van een nog betere in-flight entertainment ervaring.  
Verdere details van de stoel zijn een volledig lederen afwerking en een complete ondersteuning voor 
zowel de onderbenen als voeten. De stoelen beschikken over een eigen stroomvoorziening, twee 
USB poorten, een in-seat leeslamp, een cocktail tafel en extra opbergruimte voor persoonlijke spullen.  
 
De Premium Economy Class stoelen warden vervaardigd door ZIM Flugsitz GmbH en op maat 
gemaakt door de ontwerpers van JPA Design. 
 
 
Economy Class  
 
De Economy Class stoel, ontworpen en gefabriceerd door RECARO, biedt meer ruimte en een groter 
comfort dankzij een verbeterd ontwerp. Door gebruik te maken van geavanceerde technologie en 
ergonomie, bieden de stoelen meer beenruimte en rugsteun. Tevens beschikt de stoel over een 
hoofdsteun die in zes posities versteld kan worden en vouwbare ondersteuning aan de zijkant. De 
Economy Class stoel is bekleed met stof in een meer eigentijds ontwerp. 
 
Dankzij het touchscreen beeldscherm van 29 cm (11,1 inch) is een handset overbodig en biedt 
passagiers daardoor meer gemak bij het uitzoeken van de laatste films op KrisWorld, het bekroonde 
in-flight entertainment systeem van Singapore Airlines. 
 
Andere eigenschappen zijn onder meer de gepatenteerde, onopvallende leeslamp die zich aan de 
onderkant van het beeldscherm bevindt, persoonlijke opbergruimte voor kleine bezittingen, een 
kledinghaakje, eigen stroomvoorziening en een ergonomisch ontworpen voetsteun met verstelbare 
posities.  



 
“De aanzienlijke investering die met de introductie van de nieuwe cabine producten is gemoeid, toont 
onze toewijding om voortdurend te investeren in producten en diensten en onze lange termijn 
benadering om ervoor te zorgen dat wij onze leiderspositie behouden. Daarnaast spreken wij hiermee 
ons vertrouwen uit in de toekomst van het premium full-service reisproduct in de luchtvaart,” aldus  
SIA CEO de heer Goh Choon Phong.  
 
“De nieuwe cabine producten vormen het hoogtepunt van vier jaar werk, waarbij uitgebreid 
klantenonderzoek en nauwe samenwerking met onze ontwerpers en leveranciers heeft 
plaatsgevonden. Wij zijn ervan overtuigd dat de resultaten voor een wezenlijk ‘wow’ effect zullen 
zorgen onder onze passagiers en dat wij hen hiermee een ongeëvenaarde reiservaring kunnen blijven 
bieden”. 

 
Meer informatie over de nieuwe cabine producten is beschikbaar via A380.singaporeair.com. Hoge 
resolutie afbeeldingen kunt u vinden op https://goo.gl/rxgA36. Een video van de nieuwe producten is 
beschikbaar via https://youtu.be/OW-3sL1ul3g.  
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