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Poprzednie tendencje i kolor 
roku...

designer vibes
Firma Zieta Prozessdesign 
tworzy wyjątkowe przedmioty.
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colour of  
2016    

Minął już rok odkąd wprowadziliśmy na rynek naszą 

pierwszą edycję „vibes”, inspirując nią wielu... 

Nasze wskazania dotyczące posługiwania się kolorami zostały 

wysoce docenione przez projektantów i architektów - kreatywne 

umysły, stale poszukujące optymalnej równowagi pomiędzy 

funkcjonalnością a inspirowaniem twórczym swoich klientów. 

Stanowiło to nierzadko poważne wyzwanie, ale dzięki ścisłej 

współpracy odnieśliśmy sukces. Ponadto, oprócz naszej 

specjalistycznej wiedzy o kolorach, oferujemy również szerokie 

wsparcie techniczne, ponieważ w firmie Axalta jakość jest 

elementem nadrzędnym!

Nieustannie śledzimy najnowsze trendy - nie tylko w sferze 

doboru kolorów. Tekstury i efekty specjalne pełnią często 

ważniejszą rolę. Mając w pamięci popularność poprzedniej 

edycji vibes, definiujemy i tworzymy nowe wybory kolorowych 

“wibracji”. W sferze najnowszych zainteresowań znalazły się 

trendy związane z modą na “powolny” styl życia.
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colour of  
2016    

Zamów wzornik KOLORÓW ICONICA na stronie: 
http://www.axaltacolourit.com/vibes201701.php

W zeszłorocznym zestawieniu sprzedaży aż 40% udziału  

w rynku miał kolor szary (to wzrost o 8% w stosunku do  

roku 2015).

Kolor biały jest nadal na drugiej pozycji na podium, stanowiąc 

30% udziału wszystkich kolorów stosowanych w 2016 (wzrost  

o 10% porównaniu z rokiem 2015). Kolor czarny utrzymuje się 

na zeszłorocznej pozycji (wzrost o 18%). 

Patrząc na te liczby można bezpiecznie stwierdzić, że kultowe 

kolory utrzymują trend wzrostowy.

Wykończenia matowe odnotowały kolejny wzrost w tym  

samym 31% tempie co w roku ubiegłym. Podobnie farby  

w drobnych strukturach zyskały na popularności (wzrost 

o 21%), wskazując na potrzebę stosowania powłok 

przyjemnych w dotyku. Zauważyliśmy również bardzo wysokie 

zapotrzebowanie na efekty metaliczne, imitacje brązu, złota, 

rdzy i aluminium. W tym zakresie firma Axalta również spełniła 

oczekiwania rynku. Naszym kolorem roku 2016 został Anodic 

Gold (AE20111000820), który był również obecny w każdej 

poprzedniej edycji vibes. 

 

Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z najnowszą, 

pierwszą edycją roku 2017!
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nasz świat  
się zmienia
vibes, wydanie specjalne 1.2017 ICONICA

Ruch i dynamika wprowadzają do naszego świata nową, dotąd nieznaną energię.

 W dążeniu ku nowym możliwościom i bardziej świetlanej przyszłości, nowe pokolenia przystosowują się do 

zmieniającego się otoczenia. Globalne zagadnienia, technologiczne ewolucje i cyfryzacja świata są czynnikami 

wnoszącymi wkład do nowo odnalezionej estetyki. Nowe perspektywy, rozszerzona rzeczywistość, zdigitalizowane 

materiały i warianty klasycznych rozwiązań zabierają nas w podróż ku nowym, nieznanym horyzontom designu.

Dokładnie tak narodziła się prezentowana tutaj paleta 40 dynamicznych, super trwałych kolorów naszych farb  

proszkowych - z pasji dla architektury i designu, kierowanej przejrzystą wizją zachodzących we współczesnym  

świecie zmian.



5

nasz świat  
się zmienia



eden garden
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Senere Snow 
SD031C9001020 

 

Granit Nature 
SD031C7900720 

Beige Limestone 

SD031C1007020

Arctic IceSD031C7002020

Brown Slate 
SD030C8004020 

Nordic Lichen 
SD301C5008020

Earth Clay 
SD031C8005020

Green Chlorophyll 

SD301C6009020

Precious Sand
SD031C8006020

Fresh Moss
SD301C6010020
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W stylu życia eko-mieszkańca, architektura 

oddaje ducha przyrody w swoich 

minimalistycznych, architektonicznych 

koncepcjach otwartych przestrzeni  

i kolorów, w których światło jest 

kluczowym elementem.

Natura jest kluczowym elementem  

w rozwoju lepszej przyszłości.

Odpowiada na potrzebę znalezienia 

równowagi i spokoju poprzez 

zastosowanie miękkich bieli, 

subtelnych brązów oraz świeżych 

zieleni. Kształty definiuje minimalizm, 

bio-naśladownictwo i przypadkowość. 



energy  
manifesto
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Kształty, kolory i inspiracje 

powołane do życia z wykorzystaniem 

najnowszych technologii 

wyróżniają się energetycznymi 

odcieniami czerwieni, niebieskiego 

i pomarańczowego. Kształty są 

dobrze zdefiniowane w blokach 

kolorystycznych z wykorzystaniem 

różnego rodzaju wycięć  

w powierzchniach i anomalii 

objętościowych.

Architekci tworzą dynamiczne krawędzie  

i efekty 3D, stosując swawolne przedziały 

kolorów, inspirowane cyfrowym światem,  

a kontrasty są uzyskiwane poprzez 

skojarzenie kolorów z neutralnymi kształtami 

budynków.



arty fusion
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City Terracotta
SD031C8021020  

Fa‘Brick 
SD031C8022020

Timeless Rust
SD034C8023020

Cast Iron 
SD031C4900520 

Smoked Steel
SD031C8025020

Modern Khaki
SD130C6026020  

Verdigris
SD031C6027020  

Vintage Red
SD031C3300520

Blue Workshop
SD031C5029020

Green Factory
SD031C6030020 
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Obywatele dzisiejszego świata 

przekraczają tradycyjne granice  

w poszukiwaniu nowych elementów 

codziennego życia i designu. Plecione 

i tkane okładziny oraz tekstury 

odzwierciedlają kunszt rzemiosła, 

do którego dążą wszystkie kultury. 

Dominują ciepłe, oksydowane 

zielenie, zmieszane z odcieniami 

czerwieni i miedzi.

Przy tak wysokim poziomie rzemiosła, 

architektura wydaje się tworzyć 

ponadczasowe projekty z akcentami 

patynowanego metalu, przywołującego na 

myśl klimat muzeów i starych warsztatów 

rzemieślniczych.



techno 
precious
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Grey Gold 
SD301C7031020  

Sunny Gold
SD301C1032020

Gold Supreme
SD031C1033020

Fine Pearl 
SD301C9034020 

Anodised Silver
SD201C7035020

Silver Dream
SD301C7036020  

Original Platinium
SD301C7037020 

Techno Black
SD801C4038020

Noble Bronze
SD301C8039020

Simply Copper
SD301C2040020 
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Ekskluzywny kolor czarny, srebrny  

i złoty nadają symetrycznym 

projektom klasycznego wdzięku. 

Linearne fasady inspirowane origami 

tworzą niesamowity spektakl światła, 

odbijając blask szlachetnych metali.

Klasyczny przepych nadaje architekturze 

teatralnego image’u. Okazałe, niemal 

barokowe elementy metalowe cofają 

współczesne wzornictwo do epoki 

starożytnych wspaniałości, tworząc  

“kultowe wizytówki” z udziałem 

współczesnej technologii.



designer  
vibes…
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vibes…
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Oskar Zięta, 
Zieta Prozessdesign 

Firma Zieta Prozessdesign tworzy wyjątkowe przedmioty.

Oskar Zięta opowiada o swoich projektach: “Technologia FIDU, której jesteśmy 

autorami i z którą pracujemy w studiu Zieta Prozessdesign oraz projektowanie 

parametryczne dają nam możliwość swobodnego kształtowania ultralekkich, 

dopasowanych form.  

Na co dzień pracujemy ze stalą i miedzią, jednak dopiero wykorzystanie aluminium 

w technologii FIDU potrafi w pełni ukazać fenomenalny stosunek masy materiału 

do jego wytrzymałości. Produkty wytworzone z tego szlachetnego materiału 

wymagają od nas dużych umiejętności w produkcji, doświadczenia i uwagi 

w procesie twórczym, co składa się na luksusowy charakter tych produktów. 

Konstrukcje takie jak stół G-Table w pełni wykorzystujące zalety parametrycznego 

projektowania w połączeniu z aluminium stają się nie tylko produktami, co 

obiektami artystycznymi. Zdecydowaliśmy się zastosować unikatową gamę 

kolorów z palety farb firmy Axalta Coating Systems, by podkreślić wyjątkowość  

i zjawiskowość najbardziej luksusowych produktów w naszej ofercie. Do produkcji 

takich obiektów jak bioniczny stół G-Table każdego roku wybierzemy wyjątkowy, 

limitowany kolor (Color of the year). Dla produktów z grupy Zieta Collection 

wytypowaliśmy zbalansowaną paletę barw dopasowanych do charakteru naszej 

technologii.”



www.powder.axaltacs.com

Austria, Greece, Central Europe 
Tel: +43 22 36 50 00
powder-austria@axaltacs.com

Belgium, Luxembourg
Tel: +32 13 53 90 90
powdercoating@axaltacs.com 

France, Middle East, Africa
Tel: +33 4 77 96 70 00
alesta-info@axaltacs.com 

Germany
Tel: +49 87 03 93 18 10 63
contact-cs@axaltacs.com 

Italy
Tel: +39 0 29 59 19 61
powdercoatings.italia@axaltacs.com 

Spain, Portugal  
Tel: +34 9 36 10 60 20 / 23
alesta.barcelona@axaltacs.com

Norway  
Tel: +47 22 08 79 00
powder.norway@axaltacs.com 

Poland
Tel: +48 42 677 16 70
powder.poland@axaltacs.com

Sweden, Denmark, Finland 
Tel: +46 49 06 62 00
powder.sweden@axaltacs.com 

United Kingdom, Ireland
Tel:  +44 13 25 34 70 00
powdersales@axaltacs.com 

Turkey
Tel:  +90 26 26 74 00 00
powder.turkey@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 wzornik KOLORÓW ICONICA na stronie: 
http://www.axaltacolourit.com/vibes201701.php

Specjalne podziękowania dla:  
Philharmonie de Paris by Jean Nouvel, Barco Head Office  
by Jasper-Eyers & Partners, BD Barcelona Design, 
AZ St. Lucas by Abscis Architecten, Metal Design Works BV, 
Ethimo, Tolix, The Orange Cube by JAKOB + MACFARLANE©,
Isati Design Studio, XLBoom, Zieta Prozessdesign


