
vibes

rudimental 
Zgodność przeciwieństw 
– główną inspiracją są 
żywioły: woda,  
powietrze, ogień  
i ziemia…

charisma
Świeżość i dynamizm 
– męski pierwiastek 
pokreśla wyraźnie  
kontrast...

obscure 
W zamaskowanej 
epoce post-prawdy, 
rzeczywistość przykryta 
jest mistycyzmem 
wypełnionym  
zwodniczymi ideami...

biosphere 
Nadprzyrodzone aspekty 
natury inspirują nasze 
codzienne życie. Dzięki 
nim rodzi się nasza  
ekologiczna 
świadomość...

designer vibes
Allermuir we współpracy  
z Benjaminem 
Hubertem z pracowni  
Layer prezentują „Axyl”
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introduction

Karolinska School Dalform, Sweden

Modular Lighting Systems, Belgium

Studio Piet Boon, The Netherlands
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Zamów wzornik kolorów vibes 2.2017 na stronie
http://www.axaltacolourit.com/vibes201801.php

introduction Z dumą prezentujemy naszą pierwszą edycję vibes w 2018 roku. Nasz magazyn inspirowany najnowszymi trendami 

obejmuje 4 świeże i dynamiczne motywy kolorów, w których kluczową rolę odgrywa efekt metaliczny. Złoto, brąz, 

miedź, efekt anody nadal są obecne w aranżacjach wnętrz, a architektura pewnie podąża za tym trendem!

Belgijska obserwatorka trendów Hilde Francq z agencji Francq Colors Trend Agency przedstawiła swój punkt 

widzenia na temat metalicznych efektów w najnowszych trendach na łamach naszego magazynu!

Studio Piet Boon, The Netherlands
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metallic colours fit in
Metaliczne efekty są modne od wielu lat. I to nie przez przypadek. 

Nadają ciepłego blasku i luksusowego wyglądu każdemu wnętrzu. 

Metaliczne akcenty odbijają światło, działając jak klejnoty we 

wnętrzu i w architekturze. Wzbogacają nawet najprostsze  

i najmniejsze przestrzenie. Kolory z efektem metalicznym pasują 

do ducha czasów. Odzwierciedlają nasze pragnienie komfortu  

i luksusu. Spartańskie, surowe wnętrza należą już do przeszłości. 

W dzisiejszych czasach pragniemy luksusowej otoczki, miękkich 

materiałów i wnętrz, w których możemy się bezpiecznie schronić. 

Jest to również powód, dla którego aksamit znów stał się bardzo 

popularny jako materiał doskonale pasujący do metalików.Hilde Francq
Francq Colors Trend Studio
www.francqcolors.be
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metallic colours fit in

W nadchodzących latach metaliczne kolory będą nadal zajmować ważne miejsce w aranżacji wnętrz i architekturze. Ciepłe metale, takie 

jak mosiądz, miedź i złoto są już popularne od jakiegoś czasu. Ewoluują one w kierunku ciemnych kolorów, takich jak brązowe odcienie 

czy patynowane wykończenia. Widzimy również, że zimne metale, takie jak chrom i srebro również stają się modne, w połączeniu  

z różnymi teksturami z kamienia i szkła. Jak zwykle, nowe trendy zaczynają być obecne najpierw na mniejszych obiektach, takich jak 

lampy, świeczniki, wazony czy stoliki pomocnicze, potem na meblach o większych gabarytach i ostatecznie jako stały element aranżacji 

wnętrz. W ostatniej fazie stają się integralną częścią architektury. Czołowi architekci używają już elementów metalicznych w swoich 

budynkach. Znanym przykładem jest budynek Fondazione Prada, zaprojektowany przez Rem Koolhaasa w całości pokryty złotem. Słynny 

architekt Frank Gehry już od lat projektuje swoje organiczne budynki wykorzystując efekt błyszczących metalicznych łusek. Coraz więcej 

farb metalicznych pojawia się także w prywatnych rezydencjach – to trend, którego dotychczas nie obserwowano! 
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 LAGARTO by iSiMAR, Spain



CONCRETE TOuCH 

Matt Smooth Metallic 

SD301C7900621 

NOBLE BRONZE

Matt Smooth Metallic

SD301C8039020

PAPyRuS WHITE

Fine Textured

AE03059901820

Anodic Saphire  

Matt Smooth Metallic

SD201C5000520 

DB 701 GREy 

Fine Textured Metallic

SD031C7070120 

INOx METALLIC 

Smooth Metallic 

AE70107342021
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Rainscreen Manufacture, Sotech Limited, uK

Project Strackk, The Netherlands

BKF by Isist Barcelona, Spain

Liverpool Lime Street Station by Ash & Lacy, uK

Zgodność przeciwieństw – główną 

inspiracją są żywioły: woda,  

powietrze, ogień i ziemia…

w architekturze
Czerpiemy inspirację z budowli religijnych 
– klasztorów i kościołów.
Dominują otwarte, jasne, ascetyczne 
przestrzenie. To “pierwotne” mieszkanie 
staje się motywem przewodnim. Beton 
i perforowane okładziny w prostych, 
podstawowych kolorach są kluczowymi 
składnikami tej elementarnej formy 
architektury.

w designie
Zauważamy powrót białych marmurów 
w połączeniu z miękkimi pastelami – 
inspiracją w meblarstwie są ołtarze. 
Miękkie pastele, kojący odcień 
niebieskiego, szarości kontrastują 
ze szklanymi i zimnymi kolorami 
metalicznymi, akcentowanymi ciepłym 
brązem.



charisma
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ANODIC GOLD 

Matt Smooth Metallic

AE20111000820 

GROOVy RED

Matt Smooth Metallic

SD301C3013020 

LIGHT PINK

Matt Smooth

AE300C3301520 

ELECTRIC DREAM

Matt Smooth Metallic

SD301C5016020

ANTIquE PINK  

Matt Smooth

AE30013301420

PINE GREEN

Matt Smooth

AE30016602820  
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Iris & Vulcain, France

Lycée du Val de Bièvre  

Soria Architects Associés, France

Bolonia by Isimar, Spain

Świeżość i dynamizm – męski  

pierwiastek pokreśla wyraźnie  

kontrast...

w architekturze
Znajdujemy rodzaj “kanciastej 
miękkości”, eleganckiej architektury 
o geometrycznych kształtach, 
przeplatanych miękkimi teksturami.
Elementy te łączą się w architekturze 
tworząc artystyczny paradoks.

w designie
Charyzmatyczna kolorystyka nadaje 
kształt śmiałej kombinacji kolorów. 
„Męskie” czerwienie łączą się  
z dziewczęcymi odcienami różu  
i ciepłymi, nasyconymi kolorami.
Artystyczne, przemysłowe koncepcje 
łączą się z bardziej miękkimi 
przedmiotami i humorem.



obscure
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BROWN SLATE

Fine Textured 

SD030C8004020 

 

PASTEL VIOLET

Matt Smooth 

AE300C3400920

BLACK RED 

Fine Textured 

AE03053300720

TECHNO BLACK 

High Gloss Smooth Metallic 

SD801C4038020

SILVER DREAM 

Matt Smooth Metallic 

SD301C7036020 

ORIGINAL PLATINuM 

Matt Smooth Metallic 

SD301C7037020
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BD Barcelona Design, Spain

W zamaskowanej epoce post-prawdy, 

rzeczywistość przykryta jest mistycyzmem 

wypełnionym zwodniczymi ideami...

w architekturze
Z przymrużeniem oka obserwujemy 
wpływ bogatej wyobraźni na okultyzm. 
Ciemne, ponure odcienie fioletu i szarości 
dominują w architektonicznym stylu. 
Robotyka jest częścią naszego świata  
I wpływa na wyobraźnię projektantów.

w designie
Podświadomość przejmuje kontrolę  
nad emocjami I odczuciami.
Stare drewniane narzędzia wpływają 
na konceptualne wnętrza podkreślone 
kosmicznymi motywami. Mistyczny 
czarny i perłowy szary tworzą zagadkową 
atmosferę



biosphere
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GREEN CHLOROPHyLL 

Matt Smooth Metallic

SD301C6009020 

FRESH MOSS

Matt Smooth Metallic

SD301C6010020 

RED VIOLET

Matt Smooth

AE30013400220 

MODERN KHAKI

Fine Textured

SD130C6026020

BEIGE LIMESTONE  

Fine Textured Metallic

SD031C1007020

EARTH CLAy

Fine Textured Metallic

SD031C8005020  

13

Extremis, Belgium

Tolix, FranceIsati Creative Studio, Belgium

Nadprzyrodzone aspekty natury 

inspirują nasze codzienne życie. 

Dzięki nim rodzi się nasza ekologiczna 

świadomość...

w architekturze 
główny nacisk kładziony jest na 
konstruowanie w sposób zrównoważony. 
Szukamy inspiracji organicznych 
i botanicznych w przyrodzie. 
Architektura nie odstaje od natury, jest 
zsynchronizowana z naszą biosferą. 
Świeża zieleń definiuje organiczne 
kształty okładzin i metalowych
elementów architektonicznych.

w designie
Doceniamy ciszę i spokój, dzięki coraz 
większej świadomości współistnienia  
z naturą. Jesteśmy świadomymi  
i odpowiedzialnymi konsumentami.  
Mamy zamiłowanie do zielonych  
i bujnych kolorów z barwnego Edenu. 
Kwieciste wzory akcentują paletę  
w odcieniach czerwieni.
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Allermuir we współpracy z Benjaminem Hubertem z pracowni Layer prezentują Axyl. 

Axyl jest wynikiem pierwszej współpracy Allermuira z londyńskim projektantem Benjaminem Hubertem  
i jego pracownią Layer.

Kolekcja Axyl wykorzystuje mocny geometryczny język projektowania, całkowicie oryginalny, bazując na znanych 
wzorcach, takich jak forma A-frame i duński projekt wykorzystujący formę zawiniętej skorupy (tzw. Mid-Century 
Danish wrap-around shell). Krzesła są stworzone z unikatowej, poddawanej recyklingowi, aluminiowej ramy  
w kształcie litery y, zwieńczonej formowaną wtryskowo skorupą, która jest zaprojektowana tak, aby obejmowała 
siedzącego. Krzesła Axyl można ustawiać piętrowo, aby umożliwić ich łatwe przechowywanie.

Stołek barowy ma ten sam charakterystyczny styl o symetrycznych krawędziach, imitujących formę dwustronnego 
wodospadu.

Allermuir jest częścią brytyjskiej grupy The Senator Group, wiodącego producenta wysokiej jakości mebli.

Tradycyjna wiedza na temat produkcji i tapicerowania leży u podstaw Allermuir i pomaga tworzyć piękne  
i wyjątkowe kolekcje mebli.

Allermuir współpracuje z kilkoma najbardziej utalentowanymi projektantami w Europie, by tworzyć oryginalne, 
inspirujące, ergonomiczne i inteligentne meble. 

Benjamin Hubert z LAYER

Benjamin Hubert jest brytyjskim przedsiębiorcą i założycielem LAyER, agencji projektowej skupionej na łączeniu 
światów cyfrowego i rzeczywistego.

We wrześniu 2015 r. Hubert przemianował markę Benjamin Hubert Ltd na LAyER - nową agencję skupioną  
na tworzeniu znaczących doświadczeń w oparciu o badania nad ludzkimi zachowaniami. 

AxyL zaprojektowany dla Allermuir jest przykładem pierwszej współpracy studia z brytyjskim twórcą mebli.

Allermuir ściśle współpracował z Axalta Coating Systems, aby opracować idealną powłokę proszkową do projektu 
AxyL.



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
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

COLOUR it. with spirit 
Zespół Axalta Coating Systems opracował cyfrowe narzędzie, które ułatwia 
wybór koloru dla celów architektonicznych i projektowych dzięki wirtualnemu 
pokrywaniu powierzchni kolorem. 
Możliwa jest wizualizacja pełnego spektrum kolorów o różnych stopniach 
połysku i fakturach. Aplikacja oferuje również dużą liczbę odcieni i efektów 
kolorów Axalta, z których wiele zostało opracowanych wraz z architektami. 
Dostępna paleta kolorów jest przez naszych specjalistów regularnie 
poszerzana i aktualizowana. Dla zapewnienia, że odcienie kolorów, stopnie 
połysku i faktury odpowiadają rzeczywistości, wprowadziliśmy innowacyjną 
usługę, która pozwala na otrzymywanie pocztą na żądanie wybranych próbek 
kolorystycznych całkowicie bezpłatnie.
Wybierz już teraz kolory do swojego następnego projektu!

www.axaltacolourit.com

Zamów wzornik kolorów vibes 2.2017 na stronie
http://www.axaltacolourit.com/vibes201801.php


