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vibes

touchy
Door de digitalisering van 
onze wereld, hebben we 
alsmaar meer behoefte 
aan tactiliteit.

Lees meer

metallux
Het verlangen naar  
tactiliteit wordt  
beantwoord door  
materialen met  
diepte en patina.

Lees meer

naturalia
Onze groeiende behoefte 
aan de natuur is een 
reactie op een leven vol 
digitalisering.

Lees meer

colour collage
Digitalisering brengt  
ook enorme kansen  
met zich mee.

Lees meer



trends
Kleur speelt een vitale rol in de wereld waarin we leven. 

Kleur beïnvloed je denkwijze, je acties en de reacties hierop. 

Het kan je ogen strelen of irriteren, je bloeddruk verhogen 

en je eetlust afzwakken. Toegepast op de juiste wijze kan 

kleur zelfs het energieverbruik beperken. Als we dan ook 

nog textuur toevoegen aan aan oppervlak, worden alle  

zintuigen geprikkeld. Hoe we kleur ervaren in de  

architectuur of  het design wordt vooral bepaald door de 

tijdsgeest en de heersende trends. Bij Axalta streven we  

er dan ook naar om architecten en designers te inspireren 

en informeren over deze trends. Daarom hebben we “vibes” 

in het leven geroepen, om deze creativelingen op een  

regelmatige basis te bestuiven met een trendparfum  

dat zowel kleur en textuur combineert om zo het ontwerp  

te voorzien van de de juiste “vibe”.



functie
Iedere trend is gelinkt aan een aantal Axalta 
trendkleuren. Indien je graag staalplaatjes van deze 
kleurenselectie wenst te ontvangen, klik op: 

Deze buttons zijn gelinkt aan ons online  
orderformulier.

Klik om 
staaltjes te 
bestellen

Bouwprojecten zijn grote investeringen en moeten daarom 
vooral duurzaam zijn. Architectuur is mede daardoor minder 
trendgevoelig dan mode en interieur. Maar uiteraard zijn 
er ook in de architectuur zekere trends terug te vinden. 
Ramen, deuren en gevelbekleding spelen daarin de hoofdrol. 
Zij typeren de architectuur en de tijdsgeest. Denk even 
terug aan de aluminium ramen uit de jaren ’60 en ’70 of de 
felgekleurde profielen uit de jaren ’80.

In onze verkoopcijfers zien we bepaalde kleurentrends 
steeds terugkomen, doch telkens in een andere gedaante. 
Dit zijn de “tragere” lifestyle trends. Ze zijn een reactie op 
technologische en sociologische macrotrends.

Grijs en wit vertegenwoordigen in 2015 maar liefst 70 %  
van het omzetcijfer, gevolgd door zwart met een kleine 
9 %. De meer uitgesproken kleuren blijven ongeveer op 
hetzelfde nivau als de voorbije jaren.
Afwerkingen in mat en fijntextuur worden steeds 
populairder met respectievelijk een verkoopaandeel van 
31 % en 17 %, waarbij hoogglans terrein blijft verliezen.
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touchy



 Fine Textured Signal White 

AE03059900320

Fine Textured February 6 

AE03217050620

Fine Textured Granite Grey 

AE03057702620

Anodic Saphire 

AE20105000520

Fine Textured Azurite 2 

AE03217131820 

Fine Textured  

Gentian Blue 
AE03055501020

Klik om 
staaltjes te 
bestellen

Door de digitalisering van onze wereld, 

hebben we alsmaar meer behoefte 

aan tactiliteit. In het interieur zien we 

stoffen met textuur, grove weefsels, 

onregelmatige draden, 3D-weefsels, 

micro- en macropatronen.

in architectuur
... worden ruwe elementen of materialen 
met een interessante textuur bewust 
geïntroduceerd, om te contrasteren met de 
hedendaagse gladde, strakke afwerkingen. 
In raamprofielen vertalen we deze trend naar 
poederlakken met verschillende texturen en 
afwerkingen.

in design
... naast deze getextureerde poederlakken  
zien we steeds meer matte afwerkingen 
terug. Axalta’s The Matt en Fine Textured  
Collection spelen duidelijk in op deze trend.  
De ontwikkeling van SoftTouch speelt nog 
meer in op de tactiliteit, het verbind design 
aan onze emoties.
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metallux



Fine Textured  

Quartz 1 

AE03411122820 Matt B
eige Red 

AE30013301220 

Ocean by Night 

SD031C5501420

 Fine Textured Oxide 5 

AE03218112620  
Anodic Gold 

AE30111000820 Copper  

AE20218007721 

Klik om 
staaltjes te 
bestellen

Het verlangen naar tactiliteit wordt 

beantwoord door materialen met  

diepte en patina. Koper, brons en  

goud zijn enorm populair in het  

interieur omdat zij evolueren in  

de tijd en een warme patina krijgen 

met interessante kleurschakeringen.

in architectuur 
... zijn deze kleuren vrij nieuw. Ze zorgen  
voor de warme toets op raamprofielen, 
gevelbekleding en andere toepassingen. 
Deze evolutie vinden we duidelijk terug  
in 2015, in de vraag naar samples van  
metallics, roest- en anodisatielooks bij  
Axalta via de COLOUR it. tool.

in design
... worden goud en koper al volop gebruikt. 
Recent zien we een evolutie naar  
gepatineerd staal, donker ‘gunmetal’ staal  
of brons. Poederlakken met deze looks  
en kleuren maken heel wat nieuwe  
toepassingen mogelijk, die toch een  
extra waarde en kwaliteit aan het ontwerp 
kunnen toevoegen.
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Fine Textured  

Pale Brown 

AE03058802520 naturalia



Fine Textured  

Pale Brown 

AE03058802520 
Matt G

rey Beige 

AE30011101920 

Rusty Fine Textured 

January 9

AE03418017920 Matt G
rey Brown 

AE300C8801920 

 Fine Textured Oxide 3 

AE03218112520 

Matt G
rey Olive 

AE30016600620 

Klik om 
staaltjes te 
bestellen

Onze groeiende behoefte aan de  

natuur is een reactie op een leven  

vol digitalisering. Interieur en  

exterieur gaan in elkaar overlopen  

en natuurlijke kleuren krijgen  

de voorkeur in de woning.

in architectuur
... komen tinten blauw, bruin en paars,  
maar ook donkere groenen op. We zien 
experimenten waarbij aluminium de look  
van hout of steen krijgt.

in design
... vinden we dit in de combinaties van staal, 
aluminium en hout. Daarbij zitten de metalen 
elementen in een jasje dat perfect aansluit 
bij de kleuren van de natuurlijke materialen.
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Matt R
aspberry Red

AE30013302720

colour 
collage



Matt Ir
on Grey

AE300C7701120

Matt R
aspberry Red

AE30013302720
Matt P

ale Green

AE30016602120

Matt S
ignal Yellow

AE30011100320

Matt P
astel Blue

AE30015502420

Matt S
ignal White

SD300C9900320

Klik om 
staaltjes te 
bestellen

Digitalisering brengt ook enorme 

kansen met zich mee. Zo kunnen we 

meer dan ooit dingen leren en creatief 

zijn. YouTube-tutorials en Pinterest-

borden wijzen ons de weg naar toffe 

ideeën en  zelfgemaakte spullen.

in architectuur
... wordt deze trend weerspiegeld in een 
grotere speelsheid. Felle kleuren, gewaagde 
kleurencombinaties, aparte materialen en 
speelse verhoudingen maken samen een 
perfecte  leefwereld voor de creatievelingen 
onder ons.

in design
... zien we bij de voorlopers een keuze voor  
gewaagde en felle kleuren in combinatie  
met neutrale, natuurlijke tinten.
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www.powder.axaltacs.com

Axalta COLOUR it – Think Colour 
Het Axalta Coating Systems Team heeft een digitale tool ontworpen die 
het proces van de kleurenselectie in de architectuur vereenvoudigt door 
het virtueel coaten van een oppervlak. Het volledige RAL kleurenspectrum, 
in verschillende glansgraden en texturen, kan gevisualiseerd worden. 
De applicatie bevat ook een groot aantal speciaal ontwikkelde kleuren 
en effecten, waarvan velen ontworpen werden in samenwerking met 
architecten.  Het beschikbare kleurengamma wordt dan ook regelmatig 
uitgebreid en vernieuwd door onze specialisten. Om ervoor te zorgen 
dat de kleur, glansgraad en textuur u ook kunnen overtuigen in realiteit, 
hebben we een innovatieve panelenservice geïntegreerd, die het mogelijk 
maakt om kleurpanelen gratis te ontvangen na aanvraag.

Bestel uw kleurstalen
Alle kleuren kunnen besteld worden als staalplaatje via:
www.alestacolourit.com/vibes201601.php

Speciale dank aan: 
Fabrikanten: Reynaers Aluminium, BD Barcelona, Extremis, Dalform, 
Falluce, Chaises NICOLLE, Brabantia.

Architecten: Mark Van Acker, GROUP A Architecten, CEPEZED, 
Jacques Verbeke, Philip Dewit, D.Perrault-Paczowski,  
Fritsch-M3 Architects, JAKOB + MACFARLANE.

Fotografen: Ivan Dupont, Aurélie Fernando, Nicolas Borel.

Foutmelding bij het openen van de link
Acrobat kan links naar externe bronnen blokkeren. Dit probleem kan je 
oplossen door in Acrobat Reader de volgende stappen te doen: 
Menu -> Edit -> Preferences -> Trust Manager -> Edit Settings

En wijzig vervolgens de instellingen in de configuratie van uw keuze.


