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vibes

touchy
W zdigitalizowanym 
świecie wzrasta potrzeba 
odczuwania poprzez 
zmysł dotyku.

czytaj więcej

metallux
Obcowanie z różnymi 
przedmiotami zaspokaja 
głód doświadczania 
zmysłami.
 

czytaj więcej

naturalia
Potrzeba odczuwania 
poprzez dotyk może być 
zaspokojona poprzez 
kontakt z przedmiotami  
o określonej fakturze  
i głębi.
czytaj więcej

colour collage
Nowoczesne  
technologie oferują  
niezmierzone  
możliwości.

czytaj więcej



trends
W otaczającym nas świecie kolor odgrywa istotną rolę.  

Może on ukierunkować tok myślenia, zachęcić do zmiany  

i determinować reakcje. Może również drażnić lub koić  

oczy, podnieść ciśnienie krwi bądź stłumić apetyt. Kolor 

wykorzystywany w odpowiedni sposób może nawet 

zaoszczędzić energię. Dodatkowo w połączeniu z teksturą 

wyzwala wszystkie zmysły. Postrzeganie koloru w  

projektowaniu i architekturze podlega wpływom ducha  

czasów i panującym trendom. W Axalta pragniemy 

inspirować architektów i projektantów oraz wskazywać  

im najmodniejsze tendencje. Dlatego powołaliśmy do 

życia “vibes”, by regularnie pobudzać ich wyobraźnię, 

podpowiadając odpowiedni „klimat” każdego rodzącego  

się projektu, dzięki kolorom i teksturom.



funkcja
Każdy nastrój kolorystyczny powiązany jest  
z próbkami w różnych barwach. Jeśli chcesz otrzymać 
próbne panele z prezentowanymi kolorami - kliknij

Te przyciski powiązane są z formularzem zamówień 
internetowych firmy Axalta.

Klilknij, aby 
zamówić 

próbki

Projekty architektoniczne to przeważnie ogromne 
inwestycje i dlatego muszą być bardzo trwałe.  
Architektura jest znacznie mniej wrażliwa na zmiany 
mód i trendów, niż dekoracje wnętrz. Niemniej jednak 
również i ona poddaje się aktualnym trendom, zaś  
kolorystyka okien, drzwi i okładzin odgrywa istotną  
rolę w całkowitym wyglądzie obiektu. To ona określa  
charakterystycznego ducha czasów. Wystarczy 
przywołać na myśl powrót do form aluminiowych ram 
okiennych popularnych w latach 60-tych i 70-tych  
lub kolorowych profili z lat 80-tych.

W analizach ilości sprzedaży naszych produktów  
upatrujemy powrót określonych trendów  
kolorystycznych – z zachowaniem subtelnych różnic. 
Można je określić „powolnymi” trendami stylu życia. 
Są one odpowiedzią na technologiczne i socjologiczne 
makro trendy.

Kolory szary i biały stanowią aż 70 % całkowitej 
sprzedaży. Kolejne miejsce zajmuje kolor czarny  
z 9  procentowym udziałem. Bardziej wyraziste  
kolory pozostają na podobnym poziomie co w latach  
poprzednich. Mat i wykończenia w drobnej strukturze 
stają się coraz bardziej popularne, z udziałem  
odpowiednio 31% i 17 %, podczas gdy ilość wykończeń 
w wysokim połysku obniża się.
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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

Klilknij, aby 
zamówić 

próbki

W zdigitalizowanym świecie wzrasta 

potrzeba odczuwania poprzez dotyk.

We wnętrzach obserwujemy struktury, 

grube tkaniny, nieregularne  

i trójwymiarowe kształty oraz makro  

i mikro wzory.

w architekturze
… świadomie wprowadzane szorstkie 
elementy i materiały o ciekawych  
fakturach stanowią kontrast dla 
współczesnych gładkich i eleganckich 
wykończeń. Trend przekłada się np. na 
stosowanie powłok proszkowych o różnych 
fakturach i wykonaniach.

w designie
... obserwujemy oprócz strukturalnych 
powłok proszkowych, stosowanie matowych 
wykończeń. Kolekcje Axalta Matt (farby 
matowe) i Fine Textured (farby o drobnej 
strukturze) wyraźnie reagują na ten trend. 
Bezbarwny lakier SoftTouch jest jeszcze 
bardziej skoncentrowany na odczuwaniu 
zmysłem dotyku, dostarczając miłych doznań 
w kontakcie z danym projektem.
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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 

Klilknij, aby 
zamówić 

próbki

Potrzeba odczuwania za 

pośrednictwem dotyku może być 

zaspokojona kontaktem z różnymi 

przedmiotami posiadającymi głębię 

i efekt patyny. Kolory miedzi, brązu 

i złota są niezwykle popularne we 

wnętrzach, gdyż z czasem na ich  

powierzchniach powstają patyny 

tworzące ciekawe wzory i odcienie. 

w architekturze 
... stosowanie tych kolorów jest stosunkowo 
nowe. Nadają one uczucie ciepła ramom 
okiennym, okładzinom i innym aplikacjom. 
Ewolucja ta jest wyraźnie widoczna od 
2015 roku. Nasi klienci za pośrednictwem 
narzędzia Axalta COLOUR it coraz częściej 
zamawiają próbne panele w kolorach  
metalicznych, rdzawych i imitujących anody. 

w designie
... kolory miedzi i złota są powszechnie 
stosowane. Zauważamy ostatnio ewolucję 
kolorów w kierunku patynowanej stali, 
ciemnego koloru “gunmetal” i brązu. Farby 
proszkowe umożliwiające osiągnięcie tych 
efektów dodają więcej wartości i jakości  
danemu projektowi.
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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 

Klilknij, aby 
zamówić 

próbki

Rosnąca potrzeba bliskości z naturą 

jest reakcją na życie wypełnione 

cyfryzacją i nowoczesnymi   

technologiami. Wnętrza i zewnętrzne 

elementy obiektów łączą się w 

jedną całość, a ciepłe barwy zyskują 

przewagę w domach.

w architekturze
... oznacza to zastosowanie różnych  
odcieni koloru niebieskiego, brązowego  
i fioletowego, a także ciemnych wariantów 
zieleni. Obserwujemy eksperymenty  
kolorystyczne, w których aluminium  
nabiera wyglądu drewna lub kamienia.

w designie
... pojawiają się  kombinacje stali, aluminium, 
elementów metalowych i drewna, pasujących 
do kolorów materiałów naturalnych.
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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

Klilknij, aby 
zamówić 

próbki

Digitalizacja niesie za sobą  

nieograniczone możliwości.  

Bardziej niż kiedykolwiek możemy  

być twórczy i poznawać nowości.  

Tutoriale YouTube i Pinterest 

wskazują nam drogę do czystych  

idei i prezentują ręcznie wykonane 

przedmioty.

w architekturze
...ten trend kojarzony jest z pewnym 
rodzajem zabawy. Jasne kolory, odważne 
kombinacje, charakterystyczne materiały  
i figlarne wymiary łączą się w niesamowite 
kreacje i projekty.

w designie
... obserwujemy, jak prekursorzy wybierają 
śmiałe i jasne kolory, łącząc je z neutralnymi  
i naturalnymi odcieniami. 
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www.powder.axaltacs.com

Axalta COLOUR it – Think Colour 
W firmie Axalta Coating Systems opracowaliśmy cyfrowe narzędzie, 
ułatwiające architektom i projektantom wzornictwa dobór koloru poprzez 
wirtualne nałożenie barwy na powierzchnię. Można przy tym skorzystać  
z farb proszkowych we wszystkich kolorach z palety RAL, o różnym 
stopniu połysku i strukturze. Ponadto aplikacja obejmuje bogaty wachlarz 
kolorów oraz efektów opracowanych w ścisłej współpracy  
z architektami. Oczywiście paleta dostępnych kolorów jest nieustannie 
poszerzana i modyfikowana przez naszych specjalistów.
Aby móc się przekonać o rzeczywistym efekcie wybranego odcienia, 
stopnia połysku czy faktury koloru, w aplikacji zintegrowaliśmy usługę 
dostawy wzorców kolorystycznych. Usługa ta umożliwia użytkownikowi 
otrzymanie całkowicie bezpłatnych próbek wybranych kolorów.

Zamów próbki
Wszystkie próbki można zamówić na stronie
www.alestacolourit.com/vibes201601.php

Specjalne podziękowania:
Producenci: Reynaers Aluminium, BD Barcelona, Extremis, Dalform, Falluce, 
Chaises NICOLLE, Brabantia.

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

Fotografowie: Ivan Dupont, Aurélie Fernando, Nicolas Borel.

Komunikat błędu podczas otwierania linku
Acrobat może zablokować linki do źródeł zewnętrznych. Aby rozwiązać 
ten problem idź do:

Menu -> Edit -> Preferences -> Trust Manager -> Edit Settings

i zmień ustawienia konfiguracji.


