
vibes

moodboard 
Niespokojne pokolenia Y i Z spoglądające 
w przyszłość z trwogą, coraz bardziej 
zafascynowane końcem świata 
i cywilizacji.

trend themes
Odkryj 4 nowe motywy trendów tego 
wydania. Wewnętrzny spokój, 
humanizacja, pokolenie Z i męskość – każdy 
z tych motywów ma do opowiedzenia swoją 
własną historię.

designer vibes
Poznaj historie architektów i projektantów, 
którzy w swojej pracy wykorzystują farby 
proszkowe. 

trend report 1.2020
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forsake
Co najmniej 30% pracowników z pokolenia Y i Z w Stanach Zjednoczonych twierdzi, że czasami czują się tak zaniepokojeni lub 

przygnębieni, że utrudnia im to pracę. Pokolenie Y, czyli tak zwani milenialsi, doświadcza tego w dużo większym stopniu niż poprzednie 

pokolenia. Nic więc dziwnego, że nazywane jest czasami „niespokojnym pokoleniem”.

Pokolenie to jest nie tylko niespokojne w życiu, ale także ze strachem patrzy w przyszłość. Chociaż niektórzy z jego przedstawicieli 

próbują brać sprawy w swoje ręce i zostają aktywistami, inni wciąż pozostają pesymistami. Coraz bardziej fascynuje ich koniec świata 

i cywilizacji. Młodzi projektanci coraz częściej pracują nad projektami, które nawiązują do końca świata, co zauważyła Paola Antonelli, 

kuratorka designu w nowojorskim muzeum MoMA, która zorganizowała niedawno wystawę prezentującą sposoby na „elegancki” koniec 

ludzkości.

To, co jeszcze niedawno wydawało się jedynie fikcją, powoli staje się rzeczywistością: zastanawiamy się nad hakowaniem DNA 

lub osiągnięciu nieśmiertelności. Są to scenariusze, o których myślą najbogatsze osoby na naszej planecie, ponieważ oni również 

przygotowują się na koniec świata. Nie możemy oczywiście także ignorować wielkiego „planu B”: eksploracji innych planet, gdy Ziemia 

stanie się niezdatna do zamieszkania. Na przykład flamandzka firma biotechnologiczna Urban Crop Solutions współpracuje 

z właścicielem piekarni, firmą Puratos, sprawdzając na symulatorze Marsa, w jaki sposób ziarna mogą rosnąć na Czerwonej Planecie.

Jaki to ma wpływ na architekturę i aranżację wnętrz? Zauważamy tendencję do wybierania futurystycznych i przestrzennych

projektów w architekturze i w aranżacji wnętrz. Inspiracją są projekty statków kosmicznych. Wkrótce będziemy widzieć coraz więcej 

metalowych konstrukcji o futurystycznej, industrialnej estetyce. Łączone są zwłaszcza metal, szkło, pleksi i kamień, które tworzą 

wrażenie twardych powierzchni. Nie jest to przytulny ani komfortowy styl, ale może być szeroko stosowany w branży hotelarskiej lub w 

handlu detalicznym. 

Paleta kolorów charakteryzująca ten trend inspirowana jest samym motywem. Toksyczne, neonowe odcienie zostają połączone 

z kolorami terakoty nawiązującymi do powierzchni Marsa. Metaliczne odcienie, na przykład brązu czy chromu, również nadają 

futurystyczny wygląd.

Na rynku farb proszkowych obserwujemy ewolucję w kierunku palety nowych ciemnych odcieni. Jest to na przykład ciemnozielony, 

ciemnobrązowy i ciemnoszary z odcieniami fioletu lub błękitu. Wszystkie inspirowane są pozaziemską skałą lub kosmicznym pyłem.  

Ciemne odcienie wybrane na forsake moodboard są częścią najnowszej kolekcji POLAR firmy Axalta. Kolekcja POLAR należy do 

serii farb proszkowych Alesta® SuperDurable do podłoży metalowych. Wzbogacona została właściwościami Cool™, które odbijają 

promieniowanie podczerwone. Formuła jest opracowana w technologii opartej na niezwykle wytrzymałej żywicy poliestrowej, 

zapewniającej doskonałą odporność na warunki zewnętrzne.

Farby Alesta® SuperDurable są idealne na obiektach i budynkach, gdzie istotny jest wygląd i estetyka oraz ważna jest stabilność 

termiczna, a także do wszelkich zastosowań w środowiskach o wysokim poziomie promieniowania UV. Produkty z kolekcji POLAR 

spełniają wymagania Qualicoat Class 2, GSB Florida 3 (Master), BS EN 12206 i AAMA 2604. 

Wejdź na stronę www.axalta.pl/polar, aby uzyskać więcej informacji lub zamówić próbki kolorów pomalowane proszkowo.
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Do każdego wydania vibes dołączony jest poręczny wzornik 

z rzeczywistymi kolorami, o których mowa w magazynie. 

Zamówienia można składać za pośrednictwem

www.axalta.pl/vibes-1.2020

moodboard

POLAR FOREST
SD03076702020

POLAR DUST
SD03078701020

POLAR ASH
SD03077750220

POLAR RAVEN
SD03074900520

POLAR UMBRA
SD03078124720

POLAR BREEZE
SD03076213520 3
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Poszukiwanie ciszy i oderwania się od cyfrowego świata 

w optymalnej równowadze z technologią.

PAPYRUS WHITE 

Fine Textured

AE03059901820 

POLAR FOREST 

Fine Textured

SD03076702020 

OLIVE YELLOW 

Fine Textured

AE03051102020 

PALE BROWN 

Fine Textured

AE03058802520

ORANGE BROWN 

Fine Textured 

AE03058802320

LIGHT IVORY OPTIMUM 

Fine Textured

SD030C1101520 

w architekturze
Ponieważ nasze otoczenie staje się coraz głośniejsze, 
komfort akustyczny jest kluczowy w architekturze 
przestrzeni na otwartym planie. Nieskomplikowane 
powierzchnie w stonowanych kolorach inspirowane wodą, 
powietrzem i roślinami.

w designie
W naszych wnętrzach panuje cisza. Uproszczone projekty 
z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów. 
W domowej atmosferze dominują ciepłe kolory.
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w architekturze
Kształty charakteryzują się organicznymi 
formami ściśle związanymi z naturą. 
Cieliste kolory to dodatkowy ludzki 
element tego motywu trendu.

w designie
Przedmioty przybierają nieregularne 
i surrealistyczne formy. Kształty są 
„humanizowane” i mają ziemiste kolory 
pochodzące z natury. W aranżacji wnętrz 
do łask powraca witraż. SIMPLY COPPER 

Smooth Metallic

SD301C2040020 

EDEN GARDEN 

Fine Textured Metallic

SD031C1007020 

SILVER DREAM 

Smooth Matt Metallic

SD301C7036020 

CITY TERRACOTTA 

Fine Textured Metallic

SD031C8021020

PRECIOUS SAND

Fine Textured Metallic

SD031C8006020

POLAR DUST 

Fine Textured 

SD03078701020  

Kontakty międzyludzkie stały się luksusem, dlatego też 

w designie ludzie są w centrum uwagi.
U

no
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y

Wetteren aan de Schelde  | Filip Delanghe, Bob Van Reeth 
for AWG Architecten, Courtesy of LMP Belgium
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Temat, który szczególnie spodoba się pokoleniu Z w nienaturalnym 

i cyfrowym środowisku.

w designie
W palecie chłodnych kolorów ponownie 
pojawiają się odcienie fioletu. Świat 
cyfrowy spotyka się ze światem 
fizycznym, a digitalizacja będzie miała 
duży wpływ na nasze wnętrza. Ochrowy 
beż wraz z fioletem i szarością tworzą 
chłodną kombinację.

w architekturze
Metaliczne szarości dodadzą budynkowi 
cyfrowego charakteru. Nowoczesna, 
elegancka i prosta estetyka oznacza 
zdigitalizowany styl życia. Perłowa biel 
i anodowana czerń są odpowiednikami 
przemysłowej szarości.

FINE PEARL 

Smooth Matt Metallic

SD301C9034020 

BLUE LILAC 

Fine Textured

AE03053400520 

ELOXAL BLACK 

Smooth Matt Metallic

SD201C4000720 

PASTEL VIOLET

Smooth Matt

AE300C3400920

DB 701 

Smooth Matt Metallic

SD30C7070120

BEIGE 

Fine Textured

AE03051100120 
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ANODIC NATURA 

Smooth Matt Metallic

AE20107000120 

CREAM 

Smooth Matt

SD300C9900120 

PEBBLE GREY

Fine Textured

AE03057703220 

POLAR ASH

Fine Textured

SD03077750220

PINE GREEN 

Smooth Matt

AE30016602820

DENIM EFFECT 

Smooth Matt Metallic

SD301C5015020 

Solidność i męskość w doskonały sposób połączona 

z odrobiną wrażliwości.

w designie 
Kolor niebieski inspirowany jest odzieżą 
roboczą. W połączeniu z ciemną, męską 
szarością stanowi element specyficznej 
figlarności. Metal jest głównym 
materiałem stosowanym w projektowaniu 
oświetlenia, mebli i dekoracji.

w architekturze
Przeważa przemysłowy wygląd 
z wykorzystaniem metalu i betonu. 
Zielonkawa szarość i czerń to klasyczne 
męskie odcienie, które określają wygląd 
budynku. 
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      designer vibes…

Paris la Défense | Francja

Paris la Défense

Forme Publique to innowacyjne i eksperymentalne wyzwanie dla paryskiej dzielnicy La Défense! Projekt, stworzony na 

podstawie oryginalnego pomysłu firmy Nez Haut, która ponownie przejmuje kierownictwo artystyczne, wykorzystuje 

pomysłowość twórców do projektowania mebli miejskich, które spełniają potrzeby tej konkretnej okolicy. A oto jak można 

go podsumować: Wyobraź sobie meble, które są nie tylko funkcjonalne, ale także estetyczne!

Wybór „Le Générique” jako motywu biennale w 2019 roku miał dwojaki cel. Z jednej strony chodziło o określenie tożsamości 

wizualnej, wspólnego mianownika dla rozwoju dzielnicy, podobnie jak napisy z jednej serii. Z drugiej strony, celem było 

zaprojektowanie uniwersalnych mebli, które można by odtworzyć i zastosować w skali przemysłowej, a także dostosować 

do zmian w potrzebach użytkowników i paryskiej dzielnicy La Défense. Twórcy projektu mieli dodatkową ambicję: 

przystosowanie i wykorzystanie jednego z mebli wybranych za pośrednictwem strony internetowej, jeśli któryś z nich 

zostanie wybrany. 

Właśnie dlatego zespoły zgłosiły ponad 30 wniosków, które łączą najróżniejsze umiejętności: projektowanie, architekturę, 

kształtowanie krajobrazu i wiele dziedzin współczesnej twórczości. Każdy zespół musiał znaleźć producenta małej 

architektury, aby zapewnić techniczną wykonalność swojego projektu. Niestety musieliśmy Wybrać któryś z nich…

W ten sposób wsparliśmy rozwój i realizację projektów 3 zespołów, z których każdy wyprodukował 4 meble.

Aby wyłonić szczęśliwego zwycięzcę, będziemy potrzebować Waszej pomocy! Oprócz tego, że przez cały rok, licząc 

od października 2019 r., możecie testować pełnowymiarowe instalacje, paryska dzielnica La Défense organizuje również 

wycieczki z przewodnikiem po zaprojektowanych obiektach. Celem jest umożliwienie wyrażenia siebie, ale przede wszystkim 

pomoc w dokonaniu wyboru!
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      designer vibes…

„Dziękujemy za pomoc podczas naszej wizyty 
w Państwa salonie Colour Experience Room. 
To naprawdę świetne narzędzie, z którego 
możecie być dumni”. 

Daniel Beauchet R&D 
www.Rondino.fr

Rondino i Tolérie Forézienne

Dwie z trzech firm, które wygrały konkurs, to Rondino i Tolérie Forézienne, które wywodzą się z Doliny Loary we Francji. 

Projektanci Robert Stadler i Pierre Charrie odwiedzili salon Colour Experience Room w Montbrison niedaleko Lyonu, aby 

wybrać kolory dla swoich projektów. Pomagała im w tym Liliane Durris, ekspert ds. kolorów, która doradzała zarówno w kwestii 

koloru, jak i jakości.
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    designer vibes…

Eyckendael Residence | Belgia

Miejski dom opieki

Funkcjonalny program rozbudowy miejskiego domu opieki Eyckendael 

w Riemist w Belgii był bardzo zróżnicowany. Każda grupa podopiecznych miała 

swoje własne potrzeby dotyczące powierzchni, przestrzeni zewnętrznej i relacji 

wewnętrznych. Celem projektu była spójność 

przestrzenna i funkcjonalna, dostępna ze wszystkich stron. 

Nowe funkcje rozbudowanej części domu opieki koncentrują się wokół 

kwadratowego dziedzińca. Budynek otacza go niczym bufor między publiczną 

a prywatną przestrzenią na świeżym powietrzu, dzięki czemu mieszkańcy 

przebywają w znanym sobie środowisku. Ze środka prowadzą drogi w dwóch 

kierunkach: ku sercu, czyli zamkniętemu dziedzińcowi, oraz w stronę istniejącej 

już wcześniej zieleni na zewnątrz. 

Obieg wokół dziedzińca zapewnia optymalne połączenie z budynkiem.
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    designer vibes…

PROJEKT: UAU COLLECTIV & PSK

Głównymi architektami projektu byli Massimo Pignanelli 

(UAU), Jean-Louis Radoux (PSK), Anne Geerits (UAU) i 

Liesbeth Rega (PSK). Wybrali farbę Anodic Bronze 

AE20108000320, ciepły kolor imitujący andodę, ze wszystki-

mi zaletami farby proszkowej.

Więcej informacji na temat kolekcji Anodic można znaleźć na 

stronie www.axalta.pl/anodic
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www.powder.axaltacs.com

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

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

France
Tel: +33 4 77 96 70 00
alesta-info@axalta.com 

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

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

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

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

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

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

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

Turkey
Tel:  +90 26 26 74 00 00
powder.turkey@axalta.com

www.axaltacolourit.com
Możliwość zamówienia wzornika kolorów

Zamów magazyn „vibes” 1.2020 i wzornik kolorów za pośrednictwem

www.axalta.pl/vibes-1.2020

@axaltapowdercoatingsemea

TWÓJ PROJEKT W CENTRUM UWAGI VIBES?

Wszystkie architektoniczne i designerskie projekty, które prezentowane są 

w naszym magazynie poświęconym trendom, są faktycznie malowane 

proszkowo przy użyciu naszych wysokiej jakości produktów. Jeśli pracujesz 

nad jakimś projektem, dużym czy mały, korzystasz z naszych farb 

proszkowych i chciałbyś opowiedzieć z firmą Axalta swoją historię 

w 9 językach ludziom z całej Europy, wyślij wiadomość e-mail 

do eksperta ds. trendów sally.put@axalta.com. Ty, Twoja marka i Twój projekt 

mogą zostać zaprezentowane jako motyw trendów w jednym z naszych 

kolejnych wydań lub w formie ciekawej historii w sekcji designer vibes.

Czekamy na wiadomość od Ciebie!


