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Ervaar de kleuren in  
onze CER.

colour trends
Ontdek de nieuwste trends: 
escapism, eco-chique
artelligence, gloom
en mishmash!

salone … 
 
… del mobile. Een waar 
designfestijn.

designer …
… vibes. Een gepoederlakt 
“magisch tapijt” en  
futuristische verlichting.
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creating
trends

Ervaring met kleuren, collecties en brochures hadden we al … Na jarenlang zoeken naar de juiste kleuren voor onze 

brochures en het creëren van verschillende collecties met elk hun eigen touch, vonden we het tijd geworden om al onze 

collecties vanuit een ander perspectief te bekijken. Met een open geest keken we naar alle Axalta kleuren die we in 

de loop der jaren ontwikkelden … Hoe passen ze bij het moderne design? … En bij de huidige en toekomstige trends op 

het vlak van architectuur en design? Daar vloeiden nieuwe denkwijzen uit voort, en we gingen op zoek naar het juiste 

medium om onze bevindingen kenbaar te maken. 

Kleurenexpert Sally Put werkte samen met een team van trend-, kleur- en designprofessionals. Samen kozen ze het 

perfecte kleurenpalet voor de vibes editie van morgen. Meubelbeurzen zoals het Salone del Mobile, trendseminaries 

en face-to-face gesprekken met designers over hun selecties en creaties geven haar en het team de inspiratie die ze 

nodig hebben om de juiste combinaties samen te stellen.

Sally zegt: “Niet alleen de kleur geeft inspiratie. Het is net de combinatie van kleur, textuur, effect en emotie die een 

succesvol design naar een hoger niveau tilt. Het is aan ons om de vonk te doen overslaan!”
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trends

Bestel uw vibes 2.2016 kleurenwaaier via
http://www.axaltacolourit.com/vibes201602.php



4

showroom
Ervaar de kleuren … Als producent van poederlakken weten we maar al te goed hoe belangrijk kwaliteit is. 

Kwaliteit moet altijd en overal hand in hand gaan met de look-en-feel van een kleur, textuur of effect.  

Een specifieke kleur en look voor een project of design kiezen, is echter geen sinecure. Ze moeten immers  

de juiste gevoelens en emoties oproepen. 

Om dit proces te vereenvoudigen ontwikkelde Axalta een pilootproject: The Colour Experience Room in Lummen 

(België). In deze ruimte dompelen we de grootste creatievelingen onder in onze eindeloze wereld vol kleurrijke 

mogelijkheden. Meer dan 1.200 kleuren en effecten worden hier in een inspirerende omgeving tentoongesteld. Samen 

met een kleurenexpert kan de designer of architect op zoek gaan naar de juiste kleuren om een bepaalde emotie op  

te roepen of een specifieke look te creëren.

We mochten ondertussen al tal van Belgische architecten en designers verwelkomen, en uiteraard ontvangen we ook 

buitenlandse professionals met open armen. Bel het nummer +32 13 53 90 85 om een persoonlijke afspraak te maken. 

Onze kleurenexperts staan voor u klaar!



5CER designed by Brigitte Vanbilsen



escapism

6



Quartz 1AE03411122821 

Fine textured oyster white 

AE03051101320

Pastel turquoise matt 

AE30016603420

Beige red matt
AE30013301220

 Grey beige 
AE03051101920 

Anodic gold 
AE20111000820
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De moderne mens vlucht naar zijn 

persoonlijke thuishaven en dompelt 

zich onder in complete luxe.

in de architectuur
… gaat men op zoek naar de perfecte 
schuilplaats, een rustige plek voor de 
dierbare me-time die steeds schaarser wordt.
Schoonheid, zachte vormen en comfort zijn 
de sleutelwoorden voor dit escapisme.

in het design
… worden mooie, zachte materialen in nude- 
en pasteltinten gekozen omwille van hun 
rustgevende eigenschappen. Kluizenaars 
baden in comfortabele, metallic luxe met  
een zintuiglijke touch.



eco-chique
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Fine textured  

bottle
 green 

AE03056600720 

Sable extra matt

AE03441031921
Windy green

SD031C6602120

Ocean blue matt 

AE30015502020  
Sunny snow 

SD031C9901020

Mint tu
rquoise matt  

AE30016603320 
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Suburbanisatie vindt zijn weg naar 

de hedendaagse steden. Het is een 

combinatie van ruwe, organische 

elementen en een verfijnde, moderne

architectuur met waardering voor  

vakmanschap. 

in de architectuur 
… worden natuurlijke, lichte houttinten 
gecombineerd met groene planten. 
Het resultaat is een lineaire, moderne 
architectuur met een ecochique look-en-feel.

in het design
… vormen organische elementen de basis 
en worden ze gecombineerd met zachte, 
zandachtige bruintinten, rustgevend groen 
en oceaanblauw. Getint glas komt terug  
in de verlichtingsarmaturen.



February 1 

AE03207050120artelligence
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February 1 

AE03207050120

Pastel violet matt 

AE300C3400920 Azurite
 3 

AE03215114020 
White pearl 

AE30109207221

 Fine textured pigeon blue 

AE03055501420
Anodic black

AE20104000720 
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Kunstmatige intelligentie scheidt  

ons van de ‘natuur’ en brengt ons 

naar een wereld van betoverend  

licht en ruimte.

in de architectuur
… zien we een technologische evolutie, 
waarbij verlichting onlosmakelijk verbonden 
is met de structuur van de gebouwen. 
Stralende wittinten op geperforeerde 
oppervlakken en circelvormen met zwarte  
of donkerblauwe accenten..

in het design
… scheidt verlichting ons van de natuur 
en vormt kunstmatige intelligentie het 
verlengstuk van ons dagelijkse leven. 
Abstracte vormen in grijs- en wittinten  
en een lila touch dragen bij aan de  
illusionaire sfeer.



gloom
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 Grey oliv AE300C6600620

Fine textured papyrus white

AE03059901820

 Black redAE03053300720

City of Antwerp
AE03007369327

ChataigneAE03318107921

 Platinum grey
AE30017703620
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Een sombere sfeer en dramatische 

contrasten dragen bij aan de  

melancholie die we voelen.

in de architectuur
… beton is het belangrijkste materiaal in 
een reeks gedissoneerde elementen. De 
architectuur ademt een gesofisticeerde 
atmosfeer uit.

in het design
… ervaren we een gevoel van melancholie 
door het gebruik van zwart hout, fluweel  
en donkerrode en groene tinten. Het doet 
ons beseffen dat alles vergankelijk is.



Fine textured 

yellow olive

AE03056601420

mishmash
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Antique pink  matt

AE30013301420
Fine textured 

yellow olive

AE03056601420 Fine textured 

Water blue 

AE03055502120 Red violet  m
att

AE30013400220

Honey yellow matt 

AE30011100520
Fine textured 

orange brown 

AE03058802320
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Een wereldwijde fusie van culturen, 

invloeden en stijlen. Afrika, Marokko 

en Cuba maken hun opmars naar het 

noorden en brengen een ‘mishmash’ 

van kleuren in ons dagelijkse leven.

in de architectuur
… is deze opmars van kleur minder evident. 
Toch wordt de architectuur licht beïnvloed 
door etnische stijlen, met bijvoorbeeld 
subtiele accenten zoals bladstructuren, 
natuurlijke texturen en mozaïeken.

in het design
… hoe groter de ‘mish’, hoe beter de ‘mash’. 
Alles kan! Stoffen met wilde prints worden 
gecombineerd met warme kleuren en  
texturen voor een etnische mix.
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salone
Met zomaar eventjes 2.407 exposanten van over de hele wereld was het Salone del Mobile opnieuw  

een waar designfestijn …

De Axalta kleurenexperts waren uiteraard present om alle nieuwigheden te spotten en toekomstige kleurenpalet-

ten samen te stellen. Combinaties met natuurlijk hout vielen het meest op. Ruwe, organische elementen werden 

gecombineerd met design en architectuur. Metallics zoals goud en brons waren nog steeds aanwezig, maar dan meer 

als accenten in plaats van hoofdtonen. Vloeiende, organische lijnen contrasteerden dan weer tegen het ‘phygitalism’. 

Ook texturen in alle vormen blijven belangrijk, denk maar aan stoffen en de afwerking van metalen. Dit geeft zelfs het 

meest verfijnde design een bepaalde emotie mee.
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salone

del mobile

Wat kleur betreft, voeren vooral blushtinten en nudeachtige rozetinten de boventoon in combinatie met zachte vormen en zintuig-

lijke toetsen. Diep donkergroen geeft  het interieur een melancholische toets. Samen met rijke goudtinten zorgt het voor een 

gesofisticeerde look met een gotisch accent. Geel is dé contrasterende kleur die in zo goed als elke stijl en kleurencombinatie terug 

komt, en dat van felle zwaveltinten tot de vuilere kakikleuren. 

Volg VIBES het hele jaar door. Onze kleurenexperts houden u op de hoogte van de nieuwste trends:

www.facebook.com/vibestrendreport
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Designer  
vibes …

Modular’s Marbul is een futuristisch design dat bestaat uit een body met één of twee bollen met elk een 

eigen ledmodule. 

De ronde vormen geven een betoverende lichtbundel die ideaal is voor residentiële woningen en verblijfprojecten. 

Dankzij de volledig geïntegreerde technologie is dit ook de perfecte kant-en-klare oplossing een renovatieproject.  

De body werd afgewerkt met een bijzondere fijne textuur poederlak uit Axalta’s productassortiment voor  

de verlichtingsindustrie.
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Designer  
vibes …

Officine Tamborrino stelde het OCEAN “tapijt” naar een ontwerp van Alessandro Guerriero voor tijdens  

het Salone del Mobile. 

Dit ronde, metalen tapijt met geometrische vormen is een van de zes designs van de ‘O’ Collection. Elk item werd 

ontworpen met dezelfde ronde vorm en hetzelfde materiaal (staal), maar kreeg een eigen identiteit op basis van zijn 

nieuwe functie die architecturale lijnen en ruimten nieuw leven inblaast. Zoals Guerriero zelf zegt: “We bevinden 

ons op de plaats waar pure kunst en functionaliteit samen komen.” Elk element van dit mozaïek van kleine, metalen 

onderdelen werd gepoederlakt met verschillende kleuren uit de Alesta® Fine Textured Collection. Dit resulteert in een 

aangenaam effect en een hoge krasbestendigheid. Samen met de Axalta kleurenexperts werden de kleuren voor deze 

originele toepassing van poederlak gekozen.



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 
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 vibes 2.2016 kleurenwaaier via
http://www.axaltacolourit.com/vibes201602.php

Speciale dank aan:  
Belgium: ABCIS Architecten bvba, Architectes Associés sprl, 
Beaverhausen, Design is Wolf, Extremis, Joli, Modular, Pami, Straff Design
France: Fermob, Oxyo – Italy: Officine Tamborrino – The Netherlands:
Brabantia – Poland: Tabanda – Spain: BD Barcelona


