


Stylish Side Panels includes Safe Box.  
Premium 5.1 Music System.
Wired & Wireless Charging Ports.
SMART 40" TV with Motorised Mechanisam on Partition.
SMD Vehicle Control for total automation via Ipad Mini. 
Extra Cooling Vents | Under Seat Storage Drawers.
Motorized Curtain Blinds & Folding Tables.
Upholstered with Genuine  NAPPA Leather | Alcantara
Wood Veneer & Chrome Profiles.

Choice of  leather colours to choose from. 

V CLASS - PRESIDENTIAL EDITION
2 Presidential Seats | 3 Guest Seats |
Integrated Consoles with Motorised Cabinets
Coffee Machine | Fridge | Mini Bar
Roof Lit up with Star Lights | Strip Lights | 
Shooting Stars | RGB Ring Lights | Spotlights

 سيارة في كالس- الطبعة الرئاسية
   مقاعد رئاسية |  2  مقاعد للضيوف

 وحدات تحكم مدمجة مزودة بخزائن آلية
ألة صنع القهوة  |  ثالجة | ميني بار
سقف مضاء بأضواء نجمية رائعة

إضاءة شوتينغ ستارز | أضواء و مصابيح شريطية
مصابيح أرجي بي دائرية | أضواء موضعية  

 ألواح جانبية أنيقة شاملة لصندوق األمان
نظام موسيقي بريميوم 5.1

 منافذ الشحن السلكية و الالسلكية
تلفزيون سمارت مقاس40

جهاز التحكم في المركبة اس ام دي متحكم به
عبر األيباد لنظام آلي كامل 

فتحات تبريد إضافية/ أدراج تخزين ليندر
ستائر آلية و طاوالت قابلة للطي

منجدة بجلد نابا األصلي / الكانتارا
 قطع و أجزاء من الكروم و الخشب الرقائقي

إختيار ألوان الجلد / ألوان متعددة لإلختيار بينها
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SMART 40" TV with Motorised Mechanism.
Mercedes Manual Folding Table.
Bedroom with Orthopedic mattress and pillows.
Toilet with Separate Shower Room | WC | 
Wash Basin with storage & Mirror.
Roof with RGB Star Lights | Strip Lights | 
Alcantara | AC Ring RGB Lights.
SMD Vehicle Control for total automation via Ipad Mini. 
Premium 5.1 Music System | Apple TV | Wireless Router.
Heavy Duty Inverter | Matching driver Cabin Interior.

C-LEVEL EXECUTIVE MOBILE OFFICE 
& CAMPER VAN
5 Seaters Facing Each other inlcuding 2 VIP Seats

شاحنة كامبر و مكتب تنفيذي عالي المستوى
 مقاعد متقابلة بما في ذلك          

 مقعدين لكبار الشخصيات
 تلفزيون ذكي مقاس 40 بوصة مزود بكاميرا آلية على

اللوحة الجانبية
 طاولة مرسيدس القابلة للطي بشكل يدوي

غرفة نوم مع سرير و وسائد لتقوية العظام
 مرحاض مع غرفة إستحمام منفصلة

حوض غسيل مع خزانة و مرآة
سقف الكانتارا مزود بمصابيح أر جي بي دائرية

 أضواء و مصابيح شريطية
جهاز التحكم في المركبة اس ام دي متحكم به عبر األيباد

لنظام آلي كامل 
نظام موسيقي بريميوم 5.1

العاكس الثقيلة | مطابقة مقصورة السائق الداخلية
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Optional Features
Exterior Full Body Kit with Side Skirts & 
Chrome Wheel Covers .
Exterior SkiBox  for  extra luggage .
Satellite TV rooftop Antenna with receiver.
All Side security camera with recorder.
Additional powerful rooftop AC.

Choice of  leather colours to choose from.

  ميزات إختيارية
 صندوق سكي بوكس خارجي أللمتعة إضافية 

مكيف هوائي على السطح مزود بقنوات 
فضائية مع جهاز إستقبال 

كاميرا مراقبة من جميع الجوانب مع  
 جهاز تسجيل 

إختيار ألوان الجلد / ألوان متعددة لإلختيار بينها  



Side Panels includes Safe Box & Power socket.  
Wired & Wireless Charging Ports.
SMART 40" TV with Motorised Mechanisam on Partition.
SMD Vehicle Control for total automation via Ipad Mini. 
Extra Cooling Vents | Storage Drawers.
Motorized Curtain Blinds & Folding Tables.
Upholstered with Genuine  NAPPA Leather | Alcantara
Wood Veneer & Chrome Profiles.

Choice of  leather colours to choose from. 

V CLASS MAYBACH EDITION

Innovative SMD V Class Luxury Interiors 
with MAYBACH Exterior Body Kit.
Bose Premium Stereo 5.1 Music System
Side Panel with rotating Coffee Machine.
MAYBACH LOGO Application kit.
Chrome Door Step Covers.
Long Sidestep Motorised with illuminated light.

ألواح جانبية تتضمن صندوق األمان و مقبس كهرباء
 منافذ الشحن السلكية و الالسلكية

تلفزيون سمارت 40 بوصة مزود بمحرك ذكي
نظام اس ام دي المتحكم فيه بااليباد لنظام آلي كامل

ستائر آلية و طاوالت قابلة للطي
فتحات تبريد إضافية/ أدراج تخزين

منجد بجلد نابا األصلي
قطع و أجزاء من الكروم و الخشب الرقاقي

إختيار ألوان الجلد/ ألوان متعددة لإلختيار فيما بينها

سيارة في كالس  طبعة ما يباخ

 التصاميم الداخلية األنيقة لسكوديريا موتور ديزاين 
لسيارة في كالس مع طقم الجسم الخارجي من ما يباخ

نظام موسيقي بوز بريميوم5.1
لوحة جانبية طويلة مع آلة صنع القهوة القابلة للدوران

مجموعة تطبيق شعار مايباخ 
 أغطية أبواب من الكروم

خط جانبي طويل مزود بمحرك مضيئ



Sleek Side panels integrated with motorised tables |
cup holders and seat control buttons.

Alcantara Roof with star lights and dedicated air 
vents over every seat and map lights.

Dedicated Luxury Mini Bar with 50 Litre Fridge |
Coffee machine and glass storage cabinets.

Vanity powder and changing room.

Motorised business class styled curtains.

Soft Carpeted Walkway Aisle.

With Redesigned Exterior Wrapping.

Mercedes Bus for VIP Delegates

Private jet inspired 26 VIP Seats & interiors.
11" screens with noise cancelling headphones.

حافلة مرسيدس للمندوبين و كبار الشخصيات

حافلة مكونة من26 مقعد بديكور خاص بكبار الشخصيات
شاشات مقاس 11 بوصة مزودة بسماعات إللغاء الضوضاء

ألواح جانبية أنيقة مدمجة مع الطاوالت اآللية

حامالت األكواب و أزرار التحكم في المقاعد,
سقق الكانتارا مزود بمصابيح, هواء مخصص

و فتحات التهوية فوق كل مقعد 
ميني بار فاخر و خاص مع ثالجة بسعة 50 لتر

آلة لتحضير القهوة / مخازن زجاجية
غرفة لتغيير المالبس

ستائر آلية عالية الطراز
أرضية مغطاة بسجادة ناعمة

غالف خارجي معاد تصميمه

 إختيار ألوان الجلد/ ألوان متعددة لإلختيار فيما بينها





INFRASTRUCTURE
Scuderia Motor Design has been producing specialized  VIP luxury 
vehicle the expertise we have collective experience of over 10+
years in luxury vehicles modification and delivered with utmost 
satisfaction to our high profile cusotmers. Scuderia leads the 
industry in transforming van and other SUV’s into some of the
most  luxuriously productive, comfortable, safe and exclusive 
vehicles in the world today. 

Our reputation for excellence and quality is unmatched.

Scuderia Motor Design is luxury interior builder for Mercedes, 
Lexus and other top brands vehicle design and conversion. 
We are located at Al Quoz, Dubai and a showroom at 
Sheikh Zayed Road next to Bentley Showroom. 

قامت سكوديريا موتور ديزاين بإنتاج سيارة فاخرة ومتخضضة لكبار
 الشخصيات، باالضافة الى ذلك, نملك خبرة جماعية تزيد عن +10 سنوات 

في تعديل السيارات الفاخرة ونقدمها بأقصى درجات الرضا لعمالئنا
البارزين. تقود سكوديريا الصناعة في تحويل سيارات الفان الفاخرة وغيرها 

كثر المركبات إنتاجية  من سيارات الدفع الرباعي إلى بعض من أ
.وراحة وأمانا وحصرية في العالم اليوم

سمعتنا في الجودة و التميز ال مثيل لها
 

سكوديريا موتور ديزاين هي شركة بناء داخلية فاخرة لمرسيدس
ولكزس وغيرهما من أفضل العالمات التجارية حيث تقوم بتصميم 

وتحويل السيارات. يقع مقر الشركة في القوز بدبي ومعرضنا في شارع 
الشيخ زايد المتفرع من شارع ثانيا بجوار معرض بنتلي



+971 4 491 9924 +971 54 704 2116
No: 4 & 5 S.K.B Plaza, Sheikh Zayed Rd 
Umm Al Sheif,  Dubai - U.A.E

SHOWROOM

info@scuderiamotordesign.com www.scuderiamotordesign.com

+971 4 3200 350 +971 54 704 2115
Warehouse 9, Al Thani Warehouse,
Al Quoz 3, Dubai - U.A.E

WORKSHOP

CUSTOM LUXURY
CAR INTERIOR BUILDER

800 924

Reach us...

PLEASE CALL FOR
MORE INFORMATION
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