911 Targa 4S
Heritage Design Edition
Icons of Cool

De afgebeelde automodellen hebben de uitrusting die voor de Duitse markt geldt. Zo zijn sommige modellen voorzien van uitrustingen uit het individualiserings
programma, die niet tot de standaarduitrusting behoren en alleen tegen meerprijs leverbaar zijn. In bepaalde landen zijn vanwege nationale bepalingen en richtlijnen
niet alle types en uitrustingen leverbaar. Uw Porsche dealer vertelt u graag welke uitrustingen in Nederland beschikbaar zijn. Gegevens betreffende constructie,
leveringsprogramma, uitvoering, vermogen, maten, gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd op de informatie zoals die bekend was bij
het ter perse gaan van deze brochure (03/20). Onder voorbehoud van wijzigingen in constructie, uitrusting en leveringsprogramma alsmede kleurafwijkingen en
eventuele drukfouten.

VOORWOORD.
Beste lezer,
Lifestyle – deze term wordt momenteel heel vaak
en in veel verschillende bedrijfssectoren gebruikt.
En toch onderstreept het, in zijn letterlijke vertaling,
een principe dat op Porsche altijd al van toepassing
is geweest: mode is vergankelijk, stijl blijft. Dit geldt
zeker ook voor onze klanten, voor wie Porsche altijd
meer is geweest dan alleen maar een levensstijl. Met
betrekking tot het design bij Porsche betekent dit:
geen toekomst zonder verleden. Bij elk nieuw model
gaat het erom de band met het verleden te behouden.
In elk nieuw model zit een beetje 356 en 911. Elk nieuw
model verwijst naar de rijke historie van ons merk.
Soms zijn het maar kleine nuances – en toch drukken
ze een stempel op het karakter en de totaalindruk van
elk nieuw ontwerp.
Met de Heritage Design strategie volgen we bij Porsche
deze weg nu nog consequenter, nog emotioneler en
nog klantgerichter. We brengen de populairste design
elementen, kleuren en materialen uit de jaren ‘50, ‘60,

‘70 en ‘80 van het merk Porsche terug. Heel bewust
niet 1:1, maar met veel liefde door onze ontwerpers
samengebracht en opnieuw geïnterpreteerd, zodat ze
het tijdloze en moderne karakter van de 911 perfect
onderstrepen en aanvullen.
Elk tijdperk uit de geschiedenis van Porsche komt
exclusief tot uiting in een gelimiteerd collector’s
item. Daarnaast maken we het thema heel toeganke
lijk door middel van uitrustingspakketten die ook
voor veel andere 911 modellen beschikbaar zullen zijn.
Ik ben er vast van overtuigd dat we hiermee echt de
vinger aan de pols der tijd houden. In een wereld vol
multimediale overvloed en de dagelijkse strijd om de
nieuwste trend, staat Heritage Design voor gemoeds
rust en vertrouwde herinneringen aan een aangenaam
levensgevoel.
De verbondenheid met onze geschiedenis zit diep in
elk lid van ons ontwerpteam. Veel van mijn collega’s
hebben een klassieke 911.

Ikzelf geef de voorkeur aan de generatie 964. Dat is voor
mij de ultieme 911 door de perfecte combinatie van
een klassiek 911 design en moderne technologie. Deze
combinatie heeft Porsche Exclusive Manufaktur, op
basis van onze ontwerpen, met veel vakmanschap
opnieuw weten te realiseren in de nieuwe 911 Targa
4S Heritage Design Edition. Hoe vaak we tijdens het
ontwikkelingsproces ook samen naar de auto keken,
we waren het er altijd over eens: hiermee brengen we
de coolness van een levensstijl terug op de weg en
creëren we tegelijkertijd iets nieuws. De Icons of Cool.
Ik wens u heel veel plezier en een goede reis.
Michael Mauer
Michael Mauer is sinds 2004 hoofd van de designafdeling van
Porsche. Van 1982 tot 1986 studeerde hij autodesign aan de
hogeschool in Pforzheim. Onder zijn leiding ontstonden, naast de
huidige generaties van alle Porsche modellen, de 918 Spyder en
onlangs de elektrisch aangedreven sportwagen Taycan.

TIJDEN
KOMEN
EN
GAAN.
ICONEN
BLIJVEN.
Overtuigingen die geschiedenis schreven.
Een levensgevoel dat generaties heeft gevormd.
Muziek die u kippenvel bezorgde. Design dat
de strijd tegen de tijd heeft gewonnen.
Zou het niet mooi zijn om dat allemaal terug te kun
nen halen? Als we het verleden nieuw leven kunnen
inblazen? En de tijdgeest doen herleven? Het goede
nieuws is: dat kan. Want dat wat de harten raakte en
de mensen blij maakte, keert terug. In de vorm van
de Porsche Heritage Design modellen. Geïnspireerd
door de tijdgeest van de jaren ‘50, ‘60, ‘70 en ‘80
brengen ze de lifestyle van vroeger weer op de weg en
eren ze de iconische Porsche klassiekers met
talrijke design highlights.

We trappen af met de jaren ‘50 – het tijdperk waarin
sportwagengevoelens ‘Made in Germany’ terrein won
nen op de openbare weg en op de circuits overal ter
wereld. Ons startschot: de legendarische Porsche 356,
die naast de revolutionaire 911 Targa de peetvader
was van het eerste model: de 911 Targa 4S Heritage
Design Edition. Uitgerust met uiterst moderne sport
wagentechnologie en historische designelementen
laat de Edition herleven wat ooit cool was en doet zo
een stap richting de toekomst.
Kortom, de 911 Targa 4S Heritage Design Edition is
een icoon, dat dankzij zijn onmiskenbare design-
highlights vandaag de dag net zo fascinerend is als
zijn voorbeelden toen.
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SWINGENDE HEUPEN:
ZEKER NIE T DE ENIGE
DYNAMIEK IN DIT
NIEUWE TIJDPERK .
Een klassieke vormtaal. Idolen die iconen
worden. Het begin van het televisietijdperk.
De jaren ‘50. Een tijd van alle conventies. De wereld
verkeerde in tweestrijd tussen tradities, waarden,
functionaliteit en toekomstvisies. En daar middenin?
Een bevolking die zich hiervan los wilde maken, vrij
wilde zijn, anders en zelfstandig. Een houding die zich
liet horen. Door een harde beat en offbeat, een nieuw
gevoel voor ritme en provocerende teksten. Met rock
’nroll was niet alleen een compleet nieuwe muziek
stijl geboren. Het was ook een levensgevoel, gevormd
door verandering en het aanbreken van een nieuw
tijdperk. Een einde maken aan de bekrompenheid.
Breken met conventies. Zich bevrijden van de ketenen
van het verleden. Vrij zijn. Nieuwe dingen durven. Dat
was het motto.
En zo begon voor de bevolking een nieuw leven. Men
was moedig, ging helemaal los. Vooral met de heupen.
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Overal werd uitbundig gedanst – thuis, op cocktail
party’s, in de dancings. Uit de luidsprekers, draagbare
radio’s en jukeboxen klonken nieuwe, nooit eerder
gehoorde geluiden.

Voor sommigen alleen maar lawaai.
Voor anderen een reden om de volumeknop
helemaal open te draaien.
Een muzikale held van die tijd: Elvis Presley. Een
icoon dat vanaf de eerste dag razend populair was.
Zijn muziek fascineerde een hele generatie. Zijn
heupbewegingen lieten vrouwen massaal flauwvallen.
Zijn optredens leidden tot hysterische taferelen onder
zijn fans. Ook bands zoals de Beatles en de Rolling
Stones hebben er later, vanaf het begin van de jaren
‘60, voor gezorgd dat iedereen werd bevangen door
rock’nrollkoorts. Wat voor sommigen de totale
ineenstorting van de heersende normen en waarden
was, betekende voor anderen een nieuw ontdekte
vrijheid.
THE BIRTH OF ICONS 9

ST Y L E

iconische ‘New Look’ drukt met zijn elegantie en vrou
welijkheid een stempel op die tijd en bracht met een
vleugje luxe de glamour in de modewereld terug. Net
zo stijlbepalend was het legendarische mantelpakje
van Coco Chanel uit 1954, dat de grenzen verlegde en
de vrouwelijke elegantie benadrukte. Dit is niet voor
niets wereldwijd het iconische kledingstuk voor de
‘moderne’ vrouw geworden.

De verandering was niet alleen te horen. Het was ook
in elk klein detail te zien. In het park, op straat, op het
werk, in de bioscoop: wijde petticoats, nauw aanslui
tende kokerrokken, corduroy kostuums, zwarte leren
jassen, jeans, strakke bloempotkapsels en hoge
Elvisgelkuiven. Een modeverschijnsel waar niet
iedereen van gecharmeerd was en dat heel wat stof
heeft doen opwaaien.

Moedig, uitdagend, anders.
Maar de jaren ‘50 waren niet alleen rebels en vrijge
vochten. Niet alleen vrolijk en levendig. Op de cat
walks ontstond een heel ander beeld: Christian Diors
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Over de moderne vrouw gesproken: ook op het witte
doek veranderde er het een en ander. Marylin Monroe
werd het icoon van die tijd. Zij zorgde al aan het begin
van haar carrière wereldwijd voor lange rijen bij de
bioscoopkassa’s door haar vrije manier van leven en
haar rollen, die met vrouwelijkheid en sensualiteit
koketteerden. Want waarom zou je niet gewoon laten
zien wat je hebt en afstand nemen van oude opvattin
gen over normen en waarden? Het is niet voor niets
dat ze nog steeds wordt beschouwd als het sekssym
bool bij uitstek. En ze was niet de enige op het witte
doek op wie door sommigen enthousiast en door
anderen hoofdschuddend en beschaamd werd gerea
geerd. Een rebel veroverde de bioscopen: James Dean.
Onaangepast, eigenzinnig, polariserend. En uniek door
zijn coole, onmiskenbare stijl. Hij werd een rolmodel
voor de jeugd en dé filmster van de jaren ‘50.

&

F A S H I O N

In de woonkamers domineerden pasteltinten. Slanke
vormen en gladde oppervlakken kenmerkten de
nieuwe stijl. Het beste voorbeeld en misschien wel
meest iconische meubelstuk van die tijd: de niertafel.
Deze asymmetrisch vormgegeven tafel met 3 schuin
geplaatste, dunne poten mocht in geen enkel huis
houden ontbreken. Geen wonder dus dat dit meubel
stuk synoniem staat voor de jaren ‘50. Maar ook
andere legendarische meubels zoals de oorfauteuil,
de tulpenlamp of de serveerwagen vonden een vaste
plek bij de mensen thuis. Net als corduroy. De stof
bekleedde de fauteuils en banken en was een vast
onderdeel van de interieurstijl.
Kortom, de jaren ‘50 bevrijdden zich van de ketenen
van het verleden en lieten hun sporen achter met hun
solide, functionele en puristische stijl. Ze brachten
frisse moed en elan in het leven van de mensen – met
een nieuw ontdekt levensgevoel en de drang naar
vrijheid en zelfbeschikking.

Zelfbeschikking. Een term die ook voor Porsche altijd
al een grote rol heeft gespeeld – Ferry Porsche besloot
immers resoluut om de sportwagen van zijn dromen
zelf te bouwen. Hij creëerde hiermee iets wat niemand
ooit eerder had gedaan. Hij bracht het sportwagen
gevoel in serieproductie. Versnelde de tijdgeest.
Het goede nieuws is dat het allemaal terugkomt. In de
vorm van 4 Porsche Heritage Design modellen. Ze
brengen iconisch design in een nieuwe gedaante weer
op de weg. Ze doen de gevoelens van vroegere tijden
herleven – en brengen de tijdgeest terug.
De Icons of Cool nemen ons mee op een reis die ons
vanuit het verleden rechtstreeks naar de toekomst
brengt. Ze brengen ons terug wat ooit cool was. Soms
is de mooiste reis in een Porsche de reis door de tijd.
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I E T S T I J D L O O S
ONT STA AT NIE T D O OR
TRENDS NA TE JAGEN.

1948. Voor Porsche niet alleen een jaartal, maar

ook een startschot. De eerste Porsche – gebouwd
onder leiding van Ferry Porsche – kreeg zijn type
goedkeuring: de Porsche 356.

Een auto die bovenal uniek is.
En waarbij sportwagengevoelens voor het
eerst in serieproductie gaan.

50

Slechts 3 jaar later volgde zijn internationale debuut
in de autosport, dat niet succesvoller had kunnen zijn.
Met 45 pk gaat Porsche met de 356 SL in Le Mans de
strijd aan met de concurrentie. Aan het stuur: de twee
Fransmannen Auguste Veuillet en Edmonde Mouche.
De omstandigheden: meer dan lastig. Slecht weer,
slecht zicht en veel regen. Voor de Porsche 356 SL en
zijn bestuurders is dit echter geen belemmering.
Met een gemiddelde snelheid van 118,4 km/u en een
gemiddelde rondesnelheid tot 140 km/u legden ze
de 2.842,65 kilometer af en kwamen na 24 uur als
winnaar in hun klasse aan de finish.

Een succes over de hele linie. Voor Porsche in
het algemeen. En in de autosport.
Het is dan ook geen wonder dat Ferdinand Porsche
zijn zoon Ferry prees voor het ontwerp van de inmid
dels legendarische Porsche 356 met de woorden:
“Ik zou geen enkele schroef anders hebben gedaan”.
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ER WORDT OOK
RACESPORTGESCHIEDENIS
GESCHREVEN, D I E
ICONISCH K AN ZIJN.
Extreem hoge temperaturen. Topprestaties. Snelste
tijd. Op 10 juni 1956 neemt Porsche voor het eerst
deel aan de Targa Florio – de zwaarste langeafstands
race van Sicilië. Porsche schrijft in Italië een nieuw
hoofdstuk in de geschiedenis van de racesport.

Na een decennialange Italiaanse hegemonie komt een
Porsche als eerste over de finish.

Winnende auto: de Porsche 550 A Spyder.
Vanaf de eerste dag een icoon.

Slechts 11 dagen na zijn racedebuut op de
1.000 kilometer lange race op de Nürburgring,
overtreft hij ook zijn rivalen in de bergen van
Sicilië. Zelfs degenen met een grotere cilinderinhoud.
In een tijd van 7:54:52 uur en met een gemiddelde
snelheid van 90,9 km/u. En met een voorsprong van
bijna 15 minuten op de nummer 2.

Tijdens de Targa Florio werd op deze warme zomerdag
dus de basis gelegd voor nog meer overwinningen.
Maar dat is nog niet alles: als prijs kreeg de winnaar
een schild van Vincenzo Florio, de oprichter van de
race. Aan deze prijs – ‘La Targa’, Italiaans voor schild
– is uiteindelijk ook de naam ontleend voor de dyna
mische cabriolet met de brede rolbeugel.
Overigens werd besloten om niet de volledige naam
van de bergrace te gebruiken. Men was te bang dat
de afkorting ‘Porsche Flori’ zou kunnen ontstaan.
Het succes krijgt een ge
zicht: de winnende poster
van Hanns Lohrer over het
succes bij de Targa Florio
in 1959.
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SOMMIGE
ICONEN ANDEREN
OVERLEVEN HALEN
DE TIJD. DE TIJD IN.
De 911 Targa 4S Heritage Design Edition.
Geen kopie. Geen replica. Maar een nieuwe
interpretatie die een speciaal eerbetoon
brengt aan de roots van het merk Porsche.

Het resultaat? Porsche Heritage Design. 4 auto’s,
geïnspireerd door 4 epische tijdperken, met één visie:
de emoties van weleer doen herleven in gloednieuwe
auto’s. De tijdgeest opnieuw vormgeven.

Een uiterst moderne auto met historische details.
Gaat dat samen? Kan het levensgevoel van vroeger op
weg naar de toekomst nieuw leven worden ingebla
zen? En kunnen we iconische klassieke Porsche
modellen weer op de weg brengen? Allemaal vragen
waar we een antwoord op zochten. En uiteindelijk ook
hebben gevonden.

Het startschot wordt gegeven met het eerste model,
de 911 Targa 4S Heritage Design Edition. Deze auto
herinterpreteert de klassieke designelementen van de
jaren ‘50 – en kijkt ook naar de jaren ‘60. Goede
ideeën overstijgen immers de tijd. Geen wonder dus
dat de 911 Targa 4S Heritage Design Edition niet naar
één, maar naar twee bijzondere stijliconen verwijst:
de legendarische Porsche 356 en de eerste generatie
van de 911.
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Wat Ivo van Hulten (hoofd Interieur Design Style
Porsche), Volker Müller (hoofd Color & Trim Entwurf
Style Porsche), Stéphanie Kleiböhmer (Color & Trim
Entwurf Style Porsche) alsmede Thorsten Klein
(Entwurf Interieur Style Porsche) bijzonder na aan
het hart lag:

Naar de toekomst kijken,
zonder het verleden uit het oog te verliezen.
“Ons uitgangspunt was om de lifestyle van toen
en vooral het levensgevoel dat bij onze historische
modellen hoort, weer tastbaar te maken voor de
klanten van nu”, aldus Stéphanie Kleiböhmer.
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De inspiratiebronnen? Oude originele kleurenkaarten,
designelementen uit de jaren ‘50 en ‘60, historische
auto’s en natuurlijk de lifestyle van die tijd. Wat men
sen toentertijd bezighield. Wat hen liet lachen, swin
gen en juichen.

Gerduceerd tot het maximum.
“Pure. Dat was de werktitel die we hadden bedacht
voor de gelimiteerde uitgave. En die we nog steeds
heel passend vinden”, aldus Ivo van Hulten. Laat het
schreeuwen maar aan anderen over. Porsche is eerlijk,
puristisch. Zoals de druppelvorm van de iconische
356 laat zien.

K L E I N , L I C H T,
WENDBAAR,
C O N C U R R E R E N D.
MET EEN EERLIJKE EN
U N I E K E D E S I G N TA A L .

BACK TO FUTURE.
Een allesomvattend kunstwerk. Veel details. Er is veel
om te ontdekken, veel te beleven. En veel dat bij de
911 Targa 4S Heritage Design Edition naar zijn roots
verwijst.
Wat de modellen verenigt, zijn de hoofdthema’s die in
alle 4 de auto’s terugkomen en die zich verder ontwik
kelen. Van auto tot auto. Van decennium tot decen
nium.

Hoofdthema: textiel.
Een element dat vanaf het begin
een grote rol heeft gespeeld bij Porsche.
“Corduroy, pepita, pascha en tartan zijn allemaal stof
fen en patronen uit het verleden, die we in het interi
eur laten herleven”, vertelt Volker Müller. “Het was

bijzonder spannend om deze oude stoffen en patro
nen te bestuderen en te testen – en deze volgens de
huidige veiligheids en comforteisen te vernieuwen
en op de weg te brengen”, aldus Stéphanie Kleiböh
mer. “Want textiel en gevoel is iets heel bijzonders dat
herinneringen oproept. Misschien zelfs wel aan de
kindertijd. Aan vervlogen tijden. Aan de Porsche van
toen”, vult Volker Müller aan.
In de 911 Targa 4S Heritage Design Edition is corduroy
in atacamabeige een stijlbepalend element op de
stoelen en de portierbekledingen. “Het relatief hoge
wolgehalte van het oorspronkelijke materiaal voldeed
echter niet meer aan de huidige eisen”, aldus Volker
Müller. Daarom werden andere vezels gebruikt. Het
resultaat: een strakker beeld.

GELIJK. EN TOCH ANDERS.
In de jaren ‘50 werd het straatbeeld steeds vaker
bepaald door auto’s met een rode exterieurkleur.
Aards, puristisch en met een zweem bruin, dat ken
merkte de rode Porsche tint van die tijd. Een typische
kleurcombinatie was vaak ivoor en aardbeirood. En
ook de Porsche documenten – instructiehandleidin
gen en boeken – waren in de jaren ‘50 uitgevoerd in
donkerrood en wit. Ook de belettering van werkplaat
sen, Porsche dealers en automobielbedrĳven was in
dieprood.
Geen wonder dus dat deze typische kleuren terugko
men bij de 911 Targa 4S Heritage Design Edition.
Net als bij het thema corduroy is het basiselement –
de kleur rood – aangepast aan de moderne tijd. “En

dus hebben we, exclusief voor deze uitgave, gekozen
voor kersenrood metallic”, vertelt Ivo van Hulten. De
intense en hoogwaardige kleur harmoniseert perfect
met de zilveren targa beugel en het goudkleurige
logo. Eveneens een detail dat voor de ontwerpers heel
belangrijk is en misschien pas op het tweede gezicht
opvalt.
Kortom, in de 911 Targa 4S Heritage Design Edition
heeft alles een verhaal. Alles heeft een doel en staat
in wisselwerking met elkaar. Het is bijna alsof je je
eerste liefde weer ontmoet. En ze ziet er nog net zo
goed uit als toen.
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911 TARGA 4S

HERITAGE DESIGN EDITION

Performance, veiligheid, vrijheid. 3 dingen die de
Targa van het begin af aan belichaamt. De betekenis
van de unieke dakconstructie van de auto die ooit als
veiligheidscabriolet was ontworpen, reikte veel verder
dan alleen zijn functie. Deze maakte de 911 Targa –
net als de 911 Coupé – tot een icoon. En maakt van
de auto tot de dag van vandaag een onmiskenbare
verschijning. Als een uniek handschrift.
In de 911 Targa 4S Heritage Design Edition is het
iconische concept volgens alle regels van de moderne
techniek verder ontwikkeld. De rolbeugel volgt nog
steeds de klassieke vorm.

De stoffen cabrioletkap die volautomatisch opent
en sluit voldoet aan alle hedendaagse eisen op het
gebied van veiligheid en comfort.
De 911 Targa 4S Heritage Design Edition met histo
rische details van Porsche Exclusive Manufaktur
is gelimiteerd op 992 exemplaren wereldwijd. Een
verwijzing naar de nieuwe 911 Targa, die voor
onvergetelijke momenten zorgt.
Kijk voor meer gedetailleerde informatie over de auto
op de website www.porsche.com/targa-hde

GROTE EMOTIES
ZIJN ALTIJD EN VOGUE.
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Een paar nostalgische kleuren?
Geen probleem met de
exclusief voor dit model leverbare
exterieurkleur kersenrood metallic.
De bi-color lederuitrusting in
Bordeauxrood of in zwart
in combinatie met Clubleder Olea
in atacamabeige zorgt voor
een stijlvolle uitstraling.

Opschakelen in een Porsche is altijd een machtig gevoel.
En met de verder ontwikkelde 8-traps
Porsche Doppelkupplung (PDK) voelt dat
nu nog sportiever.

In de slipstream van het verleden rijden? Dat is niet genoeg. Met het krachtige vermogen van 331 kW (450 pk)
en een topsnelheid van maximaal 304 km/u is inhalen kinderspel.
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Informatie over brandstofverbruik, CO₂-emissie en energielabels vindt u op pagina 75.

Linksom of rechtsom, de zwarte matrix led-koplampen inclusief
 orsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) plaatsen alles in het juiste licht.
P
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Stevig in het hier en nu. De zwart hoogglans gespoten 20/21 inch
911 Carrera E
 xclusive Design wielen zorgen voor de nodige grip op de weg.

Leder. Een tijdloos materiaal voor
een hoogwaardige uitstraling van het
interieur. Of het nu de zonnekleppen,
de bekleding van de stuurkolom, het
interieurpakket leder, het interi
euruitbreidingspakket dashboard
leder of het interieuruitbreidingspak
ket portierbekleding leder betreft:
een interieur met
standaard veel lederen accenten
trekt de aandacht.

Net zo onmiskenbaar als uw favoriete muziek:
de Porsche sound uit de sporteindpijpen.
38 AN ICON OF COOL

AN ICON OF COOL 39

GOUD WAARD:
HET EIGEN HANDSCHRIFT.
Goudkleurige logo’s. Een designkenmerk met een
lange traditie. Terwijl de eerste Porsche modellen nog
zilverkleurige logo’s hadden, werd vanaf het midden
van de jaren ‘50 steeds vaker de goudkleurige signa
tuur aan de achterzijde gebruikt, wat voor een exclu
sief cachet zorgde.
Met de introductie van de Porsche 912 en de
Porsche 911 T in het midden van de jaren ‘60 werden
de goudkleurige logo’s geleidelijk aan weer vervangen
door zilverkleurige en zwart geanodiseerde logo’s.
Het is een hoogwaardig, historisch designelement dat
weer terugkomt in de 911 Targa 4S Heritage Design
Edition – en hem meeneemt naar de moderne tijd.
Want ook bij de Edition prijken er goudkleurige logo’s
op de achterzijde en op de iconische targa beugel.
Overigens zijn de goudkleurige logo’s een onderschei
dend kenmerk dat in de toekomst alle Heritage
Design modellen zal sieren.
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JE MOET NOOIT VERGETEN
WAT JE ROOTS ZIJN.
Als je een gelimiteerd collector’s item ontwerpt en
op zoek bent naar geliefde kenmerkende details voor
‘kenners’, dan komt er één bijzonder element meteen
naar boven: het Porsche embleem. Als onmisbaar
merklogo vertelt het niet alleen een verhaal, maar
vertelt het ook over grote dromen.

20/21 inch 911 Carrera Exclusive Design wielen. Daar
naast is het embleem ook in reliëf op de hoofdsteunen
en het sleuteletui van het gelimiteerde collector’s
item aangebracht.

Waarom als historisch embleem voor dat van de oer
911 van 1963 is gekozen, is heel eenvoudig: het aller
eerste embleem, dat van de legendarische Porsche
356, past niet meer bij de huidige afmetingen van de
auto. Het embleem dat in 1963 voor de Porsche 911
werd gemaakt past daarentegen wel. Het is niet alleen
een bijzonder kenmerk, maar ook een bijzondere herin
nering die als fraai detail het design van de Edition
compleet maakt en het unieke karakter nog meer
benadrukt.

Als eerbetoon aan de roots van het merk is het de
experts van Style Porsche, de ontwikkelaars van de
auto’s en het team van Porsche Exclusive Manufaktur
in nauwe samenwerking gelukt om het embleem
van de oer 911 van 1963 terug te brengen naar de
911 Targa 4S Heritage Design Edition. En zo siert het
historische embleem nu de voorklep, het sportstuur
wiel, de autosleutel en de wielnaafafdekkingen van de

Over uniek gesproken: net als bij de bouw van de
legendarische 356 nam Ferry Porsche ook bij het ont
staan van het embleem in 1952 het heft in eigen hand.
Tijdens een ontmoeting met de toenmalige Ameri
kaanse importeur Max Hoffman ontstond het idee van
het embleem als kwaliteitskeurmerk voor het type
356. Nog in datzelfde jaar presenteerde ontwerper
Franz Xaver Reimspieß een ontwerp dat tot op de dag
van vandaag zijn basiskarakter heeft behouden.
Het begin van een tijdperk: de originele tekening van Franz Xaver Reimspieß,
uit 1952.
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1954 – 1965

1963 – 1973

1973 – 1994

1994 – 2008

ab 2008

Geen revolutie, maar evolutie.
Al 65 jaar staat dit embleem voor het
sportscar DNA en het is in al die tijd
slechts licht gewijzigd.

Tot op de dag van vandaag verwijst het embleem naar
de productielocatie van het bedrijf en de sterke band
met de bakermat, de regio Zwaben: in het midden van
het gouden schild staat het steigerende zwarte paard,
overgenomen uit het officiële stadswapen van Stutt
gart, met daarboven de plaatsnaam. De gestileerde
geweien zijn afkomstig uit het traditionele wapen van
Württemberg-Hohenzollern. Ook de kleuren verwijzen
naar de oorsprong. Zo staan de zwarte strepen voor
Württemberg, de rode symboliseren Baden.
Het subtiele verschil: de tekst ‘PORSCHE’ die tegen
woordig zwart is, was vroeger goud. Het steigerende
paard zag er ook iets anders uit. De huidige dieprode
elementen met gestructureerd oppervlak neigden
vroeger meer naar oranje – zoals de kleuren van de
deelstaat Württemberg-Hohenzollern.
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Wat net als toen nog hetzelfde is gebleven, is de
gedetailleerde productie. In een complex proces ont
staat het originele Porsche embleem met behulp van
speciaal gereedschap dat is gebaseerd op originele
tekeningen. Trouw aan de kleuren en materialen van
het origineel. Verzilverd en verguld. Het embleem dat
vrijwel authentiek is geproduceerd, draagt het sports
car DNA – made in Zuffenhausen – uit naar de
wereld.
Kortom, in de Porsche 911 Targa 4S Heritage Design
Edition komt een stukje van het verleden weer tot
leven en worden traditie en toekomst samengebracht
in een tijdloze eenheid.

De speciale stickerset op de 911 Targa 4S Heritage
Design Edition is afkomstig uit de autosport. Bij de
24-uurs race in Le Mans 1951 verscheen een 356 SL
met het nummer 46 aan de start. De rest is geschie
denis. Racegeschiedenis die nu weer opleeft in de
vorm van een optioneel te kiezen individueel start
nummer.
Vroeger werden de startnummers voor de wedstrijd
door de monteurs op de auto geplakt. Een traditie
waaraan Porsche E
 xclusive Manufaktur trouw blijft.
Want ook het individuele startnummer op de flanken
van de 911 Targa 4S Heritage Design Edition wordt
kort voor de voltooiing met de hand aangebracht.

OOK TUSSEN TRADITIE EN TOEKOMST
IS ER EEN IDEALE LIJN.
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In de stijl van het ambachtelijke ‘spears’-spuitwerk
uit de jaren ‘50 siert een hoogwaardige folie de voor
spatschermen van de 911 Targa 4S Heritage Design
Edition. In de begintijd van de autosport werd het in
eerste instantie gebruikt om mogelijke sporen van
lichte aanvaringen te verdoezelen. In de loop der jaren
veranderde dit echter – en de functionele strook, die
bijna lijkt op ‘oorlogsbeschildering’, werd een karakte
ristiek designelement dat de vroege trend naar indi
vidualisering markeerde.
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WAT IETS TOT EEN ICOON MAAKT?
ZIJN SIGNATUUR.
Een ziel kun je niet zien. Of meten. Maar als hij er is,
voel je dat. Elke kilometer, elke honderdste van een
seconde, in elk detail, hoe klein ook. Zoals in het
Porsche Heritage embleem op het rooster van de
achterklep.
Het werd in de jaren vijftig van de vorige eeuw aan
elke 356 rijder uitgereikt bij het bereiken van de
100.000 km, als keurmerk voor uitstekende motor
prestaties en als onderscheiding voor trouwe Porsche
liefhebbers. Een kwaliteitslabel dus, dat voor het
eerst sinds een aantal jaren weer als heruitgave op
het rooster van de achterklep van de 911 Targa 4S
Heritage Design Edition prijkt.
Naast het Porsche Heritage embleem op de achter
zijde van de auto verwijzen ook in het interieur gede
tailleerde elementen naar de geschiedenis van
Porsche – als uitdrukking van het bijzondere karakter
van de Edition.
Het ‘911’ logo inclusief limited edition-schildje op de
sierstrip van het dashboard verwijst naar het beperkte
aantal van 922 exemplaren wereldwijd. Een ander
exclusief detail zijn de dorpellijsten van geborsteld
aluminium, voorzien van het ‘911 Targa 4S Heritage
Design Edition’ logo.
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Modern versus historisch. Analoog versus digitaal.
Met het instrumentenpaneel van de 911 Targa 4S
Heritage Design Edition lijkt de tijd voorbij te vliegen.
Het design verwijst naar de begintijd van Porsche,
maar is tegelijkertijd zo modern als het maar zijn kan.
Tijdens het rijden altijd direct in het zicht: het instru
mentenpaneel met twee 7 inch displays met hoge
resolutie en een analoge toerenteller, heel klassiek
met een naald. De naalden en schaalverdeling in wit
– voor een maximaal contrast. En groene getallen –
als eerbetoon aan de legendarische Porsche 356.
Maar dat is niet het enige detail dat naar de Porsche
356 verwijst. Analoog aan de historische toerenteller
is de Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition
ook voorzien van een fraai reliëf op de wijzerplaat.
Overige designkenmerken van de 356 zijn de witte
naalden en de groene getallen op de Sport Chrono
stopwatch. Een detail dat het exclusieve karakter
onderstreept, zich onderscheidt van de serieproductie
en elke ronde een stukje Porsche geschiedenis terug
brengt. Tijdgeest is dus toch te meten.

MIJLPAAL. IN DE RACE TEGEN DE KLOK.
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Ook het interieur ademt de tijdgeest van de jaren ‘50
dankzij de hemelbekleding van geperforeerd alcantara
in atacamabeige. Een verwijzing naar de begintijd van
Porsche. Eind 1955 werd met de introductie van de
Porsche 356 A ook de geperforeerde hemelbekleding
als bijzonder designelement toegepast. Deze bestond
destijds uit dun kunstleder en was leverbaar in 3
kleurvarianten: grijs, beige en bi-color beige/grijs.
Een ander stukje Porsche geschiedenis en liefdevol
detail om te ontdekken zijn de eveneens van geperfo
reerd materiaal voorziene A- en B-stijlen.

VERBEELDINGSKRACHT
KENT GEEN GRENZEN.
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Corduroy werd al in de Porsche 356 toegepast op de
stoelen van de legendarische sportwagens. Dit knuf
felzachte en chique materiaal weerspiegelde de tijd
geest en mode van dat decennium. En het was een
bewijs van kwaliteit, want het zorgde voor een betere
stoelventilatie, was stroever en dus veiliger.
De eerste Porsche, de P
 orsche 356 ‘Nr. 1’ Roadster,
moest het nog stellen zonder corduroy. Maar vanaf
1952 vond het uiteindelijk zijn weg naar het interieur,
verfraaide het de middenbaan van de stoelen en was
het verkrijgbaar als optionele meeruitvoering.
In het interieur van de nieuwe 911 Targa 4S Heritage
Design Edition wordt de stof waarvan men vroeger
droomde nieuw leven ingeblazen: fraai corduroy wordt
toegepast op de middelste portierpanelen en de mid
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denbaan van de stoelen. Een verwijzing naar de jaren
‘50, die perfect harmonieert bij de exclusief voor de
Edition leverbare bi-color lederuitrusting in Bordeaux
rood en Clubleder OLEA in atacamabeige.
Overigens voelt het innovatieve Clubleder OLEA
niet alleen heel zacht aan. Het is een nieuwe, middels
olijfbladeren duurzaam gelooide lederkwaliteit bij
Porsche. Het looimiddel bestaat namelijk – in verge
lijking met conventionele looiprocédés – voor een
groot deel uit ecologische grondstoffen .
Zien en voelen. Zelden was de ziel van een sportwa
gen tastbaarder dan in dit interieur. Neem dus plaats
en begin uw reis die u rechtstreeks vanuit het verle
den naar de toekomst brengt.

HET MATERIAAL WAARVAN DROMEN ZIJN
GEMAAKT. IN EEN DROOMAUTO.
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Exterieur.

EEN STUKJE VERLEDEN.
IN HET HEDEN.
De 911 Targa 4S Heritage Design Edition breidt de
nieuwe 911 Targa uit met talrijke stijlbepalende
designelementen. En is een eerbetoon aan het rijke
verleden van Porsche. Maar dat is nog niet alles:
de standaarduitrusting, alle wageninformatie en
verdere veredelingsopties vindt u in de 911 Targa
brochure, in de Porsche Car Configurator of online
op www.porsche.com

1

Exclusieve exterieurkleur:
kersenrood metallic

2

‘targa’ logo goudkleurig

3

‘PORSCHE’ logo en
modelaanduiding goudkleurig

8

7

10

3

1

Exclusieve interieuruitrusting:
bi-color leder Bordeauxrood/Clubleder
OLEA atacamabeige (naar keuze ook
in bi-color leder zwart/Clubleder
OLEA atacamabeige leverbaar)

13

Historisch geïnspireerd instrumentenpaneel

 orsche Heritage embleem op
P
rooster achterklep

14

Historisch Porsche embleem
op hoofdsteunen en stuurwiel

5

Historisch Porsche embleem
op wielnaafafdekkingen

15

Interieurpakket leder

20/21 inch 911 Carrera Exclusive Design
wielen zwart hoogglans of als meeruit
voering platina zijdeglans gespoten

16

6

‘Porsche Exclusive Manufaktur’
logo op deksel opbergvak

Historisch Porsche embleem
op voorklep

8

Spears op spatschermen

9

Stickers op flanken
in historisch design

10

Individueel startnummer
(afzonderlijk te bestellen)

11

Indoor-afdekhoes

4

2

12

4

7

12 – 18

Interieur.

17

18

Limited edition-schildje op
sierstrip dashboard
Vloermatten Heritage Design

6
5

9

11
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KLEUREN EXTERIEUR.

KERSENROOD METALLIC
GT-ZILVER METALLIC

KLEUREN INTERIEUR.

BORDEAUXROOD

CLUBLEDER OLEA
ATACAMABEIGE

ZWART
INDISCH ROOD

ZWART

CLUBLEDER OLEA
ATACAMABEIGE

Interieur bi-color lederuitrusting.
Nog zo’n icoon: leder. Dit materiaal is elegant, robuust, onder
houdsvriendelijk – en bovenal: tijdloos.

KRIJT
INDIVIDUELE KLEUR1)

Expressief en harmonieus: in het interieur van de 911 Targa 4S
Heritage Design Edition heeft u de keuze uit 2 verschillende
kleurcombinaties: bi-color leder Bordeauxrood/Clubleder OLEA
atacamabeige en bi-color leder zwart/Clubleder OLEA atacama
beige.

In combinatie met corduroy in atacamabeige ontstaat een totaal
beeld dat het tijdloos moderne karakter van de Edition onderstreept
en tegelijkertijd een duidelijke verwijzing naar de geschiedenis is.
Overigens: de nieuwe kleur atacamabeige legt hierbij gericht accen
ten. En is binnen het 911 programma uitsluitend leverbaar voor de
911 Targa 4S Heritage Design Edition.

1) Informatie over de mogelijkheid van een individuele kleur is te verkrijgen bij uw P
 orsche dealer.
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HET EERSTE MAATWERK VOOR U:
ONS ADVIES.
Kun je iets bijzonders nog unieker maken? Jazeker.
Met individualiteit en inspiratie. Al vanaf het eerste
advies. Daarbij hebben we altijd iets bijzonders voor
ogen: u en uw wensen.
De individualisering van uw sportwagen is een
gevoelskwestie. Voor u – en voor ons. Daarom bieden
de adviseurs in de Porsche Centra en bij de Exclusive
Manufaktur dealers u een persoonlijke, individuele en
competente ondersteuning bij al uw vragen, bij de
betreffende P
 orsche modellen en de vele individuali
seringsopties.
Er is nog een plek waar u samen met ons aan uw pas
sie kunt toegeven: in Zuffenhausen, waar de eerste
Porsche fabriek werd opgericht. Hier krijgt u van onze
experts van Porsche E
 xclusive Manufaktur met hun
uitgebreide kennis van alle opties en modellen het
beste advies.

Een hoogtepunt van uw bezoek is de bezichtiging van
Porsche E
 xclusive Manufaktur. Hier kunt u van heel
dichtbij meemaken wat wij onder oog voor detail ver
staan. Bovendien presenteren we u een unieke verza
meling van materiaal- en kleurmonsters, inclusief
individuele lederkleuren en lakken. Een exclusieve
toegang tot ons materiaalarchief maakt ons aanbod
compleet. Uiteraard tonen wij u ook unieke auto’s die
u kunt aanraken. Niet alleen in Zuffenhausen, maar
ook op andere internationale locaties, zoals Atlanta of
Los Angeles.
Kortom: samen met u zorgen we ervoor dat met de
grootste zorg, concentratie, passie en toewijding tot
in het kleinste detail, een harmonisch geheel ontstaat.
Een echt unicum. Uw Porsche.

NORMALITER DRAAIT ALLES
OM HONDERDSTEN.
HIER OM HET GETAL VÓÓR DE KOMMA.

911 Targa 4S Heritage Design Edition
Motor
Aantal cilinders

6

Cilinderinhoud

2.981 cm3

Vermogen (DIN)
bij toerental

331 kW (450 pk)
6.500 1/min

Maximumkoppel
bij toerental

530 Nm
2.300–5.000 1/min

911 Targa 4S Heritage Design Edition
Rijprestaties

PDK

Topsnelheid

304 km/u

Acceleratie 0–100 km/u

3,8 s

Acceleratie 0–100 km/u met Launch Control

3,6 s

Acceleratie 0–200 km/u

13,4 s

Acceleratie 0–200 km/u met Launch Control

13,1 s

Verbruik/emissie²⁾

PDK

Verbruik stadsverkeer, in l/100 km

13,3

Verbruik buitenwegen, in l/100 km

8,0

Verbruik gemiddeld, in l/100 km

9,9

CO₂-emissie gemiddeld, in g/km

227

Partikelfilter

ja

Emissienorm

Euro 6d ISC-FCM

Energie-efficiencyopgave Duitsland³⁾

PDK

Energielabel

G

Krachtoverbrenging
Aandrijving

4-wielaandrijving

Transmissie

8-traps P
 orsche Doppelkupplung (PDK)

Onderstel
Vooras

McPherson-onafhankelijke ophanging

Achteras

multilink-achteras

Stuurinrichting

stuurinrichting met tandheugel en rondsel

Draaicirkel

11,2 m

Remsysteem

vaste aluminium monobloc remzadels met 6 zuigers voor en
vaste aluminium monobloc remzadels met 4 zuigers achter

Velgen

Voor: 8,5 J × 20 ET 53
Achter: 11,5 J × 21 ET 67

Banden

Voor: 245/35 ZR 20
Achter: 305/30 ZR 21

Type band

Maat

Energielabel/
rolweerstand

Grip op nat wegdek,
klasse

Afmetingen / cw-waarde

PDK

Zomerbanden

245/35 ZR 20

E

B–A

–

70–69

Lengte

4.519 mm

305/30 ZR 21

E

B–A

–

73–72

Breedte (met buitenspiegels)

1.852 mm (2.024 mm)

Hoogte

1.299 mm

Wielbasis

2.450 mm

Kofferbakvolume

132 l

Tankinhoud

67 l

Luchtweerstandscoëfficiënt (cw)

0,30

Leeggewicht

PDK

DIN

1.675 kg

Volgens EG-richtlijn

1.750 kg

Max. toelaatbaar gewicht

2.085 kg

1)

Extern afrolgeluid*
klasse

Extern afrolgeluid
(dB)

De specifieke bestelling van een bepaalde band is om logistieke en productietechnische redenen niet mogelijk.
* Weinig rolgeluid,
gemiddeld rolgeluid,
veel rolgeluid.

1) De EG-norm gaat uit van het leeggewicht van een voertuig in de standaarduitvoering. Bij speciale uitvoeringen kan deze waarde naar boven afwijken. De hier opgegeven waarde is inclusief 75 kg voor de bestuurder.
2) De vermelde verbruiks- en emissiewaarden zijn volgens de wettelijk voorgeschreven meetmethode bepaald. Sinds 1 september 2017 worden bepaalde nieuwe auto’s al typegoedgekeurd volgens de wereldwijd geharmoniseerde testme
thode voor personenwagens en lichte bedrijfswagens (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), een realistischere testmethode voor het meten van het brandstof-/stroomverbruik en de CO₂-emissie.
Sinds 1 september 2018 vervangt de WLTP de Nieuwe Europese Testcyclus (NETC/NEDC). Vanwege de realistischere testomstandigheden zullen het brandstofverbruik en de CO₂-emissies die worden gemeten volgens de WLTP, in
veel gevallen hoger uitvallen dan dat ze volgens de NEDC zijn bepaald. Daardoor kunnen sinds 1 september 2018 de belastingen op de auto’s zijn veranderd. Op www.porsche.com/wltp vindt u meer informatie over de verschillen tussen
WLTP en NEDC. Momenteel is het, onafhankelijk van de toegepaste testmethode, nog steeds wettelijk verplicht om de NEDC-waarden te vermelden. Zolang het nog niet verplicht is om de WLTP-waarden te vermelden, mogen deze al
wel vrijwillig worden genoemd. In het geval van nieuwe auto’s waarvoor typegoedkeuring is verleend volgens WLTP, worden de NEDC-waarden in de overgangstijd afgeleid van de WLTP-waarden. Wanneer de NEDC-waarden als band
breedtes worden vermeld, hebben ze geen betrekking op een specifiek automodel en maken ze geen deel uit van een aanbieding. Ze mogen slechts worden gezien als referentie bij de vergelijking van verschillende autotypes. Extra uit
rustingen en accessoires (aanbouwdelen, bandenmaat enz.) kunnen relevante voertuigparameters zoals gewicht, rolweerstand en aerodynamica veranderen en – net zoals weers- en verkeersomstandigheden alsmede het individuele rij
gedrag – het energieverbruik, de CO₂-emissie on de prestaties van een auto beïnvloeden.
3) Geldt alleen in de genoemd land.

GROTE EMOTIES VAN TOEN.
ELKE SECONDE OPNIEUW.

TIMEPIECES.

De tijdgeest van de jaren ‘50 en begin jaren ‘60 en
een stukje Porsche geschiedenis aan uw pols? Mogen
we u voorstellen aan de chronograaf 911 Targa 4S
Heritage Design Edition. Een iconisch meesterwerk,
dat exclusief is voorbehouden aan de eigenaren van
de 911 Targa 4S Heritage Design Edition en daarmee
de perfecte uitbreiding van het sportscar DNA is.
Met aandacht voor detail komen de iconische design
kenmerken, de materialen en het unieke Porsche ver
leden tot hun recht. Zo lijkt de wijzerplaat, analoog
aan het instrumentenpaneel van de Porsche 356, op
de oude snelheidsmeter. De horlogeband is vervaar
digd van het originele Porsche leder dat ook in de auto
wordt gebruikt. En de vergulde PD Icon of de rotor, is
gebaseerd op de legendarische Fuchs velg. Het histo

rische embleem in het midden is eveneens een eerbe
toon aan de roots van het merk Porsche. Net als het
Limited Editionnummer, dat in de onderkant van de
behuizing is gegraveerd en overeenkomt met het
Limited Edition nummer van de auto. Maar ondanks
alle nostalgie: de innovatieve titanium behuizing her
bergt een hoogwaardig, in eigen huis geproduceerd
Porsche Design chronograafkaliber, voorzien van
COSC-certificaat – het WERK 01.100. Een garantie
voor maximale precisie.
De chronograaf 911 Targa 4S Heritage Design Edition
is met zijn iconische design een fascinerende ver
schijning. Hij brengt een stukje lifestyle uit het verle
den naar het heden en is opnieuw het bewijs van de
verfijnde hightech van Porsche Design.
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Een beetje extra tijd:
5 dagen in Barcelona en Saragossa.
4 modellen en 3 auto’s in de schijnwerpers.
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Trends komen en gaan. Iconen blijven altijd bestaan.
En terecht. Ze zijn namelijk de belichaming van een
bepaalde tijdgeest. Polariseren. Fascineren. Inspire
ren. En laten sporen achter. In het hoofd en in het
hart.
De jaren ‘50 hebben veel voortgebracht wat tot de
dag van vandaag nog steeds cool is. En toch zijn ze
slechts een startschot voor verdere herinneringen aan
afgelopen decennia. Vol fascinatie en puur levensge
voel.
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