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showroom 
Przyjdź i doświadcz 
kolorów!

colour trends
Odkryj najnowsze trendy:  
escapism, eco-chique,
artelligence, gloom
oraz mishmash!

salone … 
 
… del mobile (z wł. targi 
meblowe) – festiwal 
designu.

designer …
… vibes. “Magiczny dywan” 
malowany proszkowo oraz 
futurystyczne oświetlenie.

trendreport 2.2016
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creating
trends

Posiadamy już doświadczenie w doborze koloru, tworzeniu kolekcji i atrakcyjnych katalogów. Po latach poszukiwań 

odpowiednich kolorów dla naszych broszur i tworzeniu różnych kolekcji, z których każda ma swojego niepowtarzalnego 

ducha czasu, pomyśleliśmy, że nadeszła pora, aby spojrzeć na wszystkie nasze kreacje z innej perspektywy. Aby móc 

szerzej spojrzeć na wszystkie dotychczas opracowane przez Axalta kolory i przekazać nasze spostrzeżenia naszym 

odbiorcom, nieustannie poszukujemy odpowiedzi na pytanie: jak nasze produkty pasują do współczesnego designu oraz 

czy będą również aktualne w przyszłości? 

Pracując przy wyborze kolorystyki do najnowszej edycji Vibes, nasza ekspertka Sally Put współpracowała z zespołem 

specjalistów w zakresie trendów, kolorów i projektowania. Zwiedzając profesjonalne targi meblarskie, takie jak Salone 

del Mobile, uczestnicząc w seminariach na temat trendów i prowadząc rozmowy z projektantami na temat ich wyborów 

i twórczości, szukała natchnienia potrzebnego do odnalezienia odpowiednich zestawów i kombinacji kolorystycznych.

Jak sama Sally Put przyznaje: ”Nie tylko kolor daje natchnienie. Dopiero synteza koloru, tekstury i efektu wraz  

z emocjami tworzą prawdziwy „ogień” udanego projektu. Do nas należy zapalenie iskry!”



3

creating
trends

Zamów swój wzornik kolorów Vibes 2.2016
http://www.axaltacolourit.com/vibes201602.php
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showroom
Przyjdź i doświadcz koloru … Jako producent farb proszkowych jesteśmy bardzo świadomi znaczenia jakości. 

Powinna iść ona w parze z wyglądem koloru, fakturą i efektem specjalnym. Wybór określonego koloru  

i spojrzenie całościowe na projekt może być skomplikowanym zadaniem. Trzeba skierować nasze zmysły  

i emocje we właściwym kierunku.

Aby uprościć to zadanie, Axalta stworzyła unikatowy, pilotażowy projekt o nazwie “Pokój doświadczania koloru”  

w Lummen w Belgii. W pomieszczeniu tym możemy zanurzyć się w oceanie kolorowych możliwości. Ponad 1200 

kolorów i efektów prezentowanych jest tutaj w inspirującej scenerii. W ten sposób wspomagany przez eksperta ds. 

koloru projektant lub architekt może dobrać kolory pasujące do pożądanego rezultatu. 

Mieliśmy już zaszczyt gościć kilku belgijskich architektów, projektantów oraz wielu gości z zagranicy. 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani spotkaniem w Belgii - prosimy o kontakt +32 13 53 90 85.  

Nasi eksperci ds. kolorów są do Państwa dyspozycji!
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Quartz 1AE03411122821 

Fine textured oyster white 

AE03051101320

Pastel turquoise matt 

AE30016603420

Beige red matt
AE30013301220

 Grey beige 
AE03051101920 

Anodic gold 
AE20111000820

7

Nowocześni ludzie chronią się  

w swoich azylach, zanurzając się 

całkowicie w osobistym luksusie.

w architekturze
… ludzie poszukują idealnego, 
wyizolowanego i spokojnego świata, gdzie 
mogą spędzać swój cenny czas.
Podstawowa uroda miejsca, obejmująca 
kształty i wygody to kluczowe aspekty  
w codziennej ucieczce.

w designie
… przyjemne, miękkie materiały  
w naturalnych i pastelowych odcieniach, 
podkreślają ich łagodny charakter. Połączenie 
wygodnego luksusu z wysokiej jakości 
metalowymi przedmiotami pozwala na 
pełne rozkoszowanie się sensorycznymi 
wrażeniami dotykowymi.



eco-chique

8



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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Przeniesienie wartości 

suburbanizyjnych do wielkich centrów 

miejskich wprowadza prawdziwy 

spektakl surowych, organicznych 

elementów do ponadczasowej  

i eleganckiej architektury  

z zachowaniem jej wyrafinowanego 

kunsztu.

w architekturze 
… znajdujemy naturalne odcienie jasnego 
drewna łączonego z linearnie zaplanowaną 
zielenią. Tworzy to efekt Eco-Chique – 
ekologiczny i efektowny.

w designie
… podstawowe elementy organiczne łączone 
są z miękkimi, piaszczystymi, teksturowanymi 
brązami wzbogaconymi o kojące odcienie 
zieleni i oceanicznego błękitu. Na znaczeniu 
zyskuje zastosowanie barwionego szkła, 
zwłaszcza w branży oświetleniowej.



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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Sztuczna inteligencja oddala nas od 

wszystkiego co „naturalne” i przenosi 

do zaczarowanego świata, pełnego 

światła i przestrzeni.

w architekturze
… obserwujemy technologiczną ewolucję 
w budownictwie, gdzie świałto jest 
nierozerwalnie wkomponowane  
w strukturę budynku. Dominują jasne  
biele na perforowanych powierzchniach  
i okrągłe kształty podkreślone czarnymi  
lub granatowymi akcentami.

w designie
… sztuczne oświetlenie oferuje przedłużenie 
naturalnego cyklu dnia. Abstrakcyjne 
kształty w odcieniach szarości,  bieli oraz 
odrobiny bzu przyczyniają się do tworzenia 
iluzorycznej atmosfery.



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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Suma ponurego nastroju, drama- 

tycznego kontrastu i melancholii 

pozwala na pełną ekspresję.

w architekturze
… beton jest głównym materiałem 
tworzącym podstawę dysonansowych 
elementów. Architektura oddycha prostotą  
w wyrafinowanej atmosferze.

w designie
… atmosferę melancholii można poczuć dzięki 
zastosowaniu czarnego drewna, aksamitów 
oraz ciemnych odcieni czerwieni i zieleni. 
Wszystko jest ulotne i nietrwałe.



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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Fuzja kultur, wpływów i stylów. 

Elementy Afryki, Maroka, Kuby 

przenikają na północ naszego globu  

i wprowadzają “miszmasz” kolorów  

do naszego codziennego życia.

w architekturze
… zastosowanie żywych kolorów jest mniej 
oczywiste, jednak style etniczne przenikają 
do architektury w formie subtelnych 
akcentów, takich jak kształy liści, naturalne 
tekstury czy mozaiki.

w designie
… im większy “misz” tym lepszy “masz” 
wszystko jest dozwolone. Fantazyjne 
nadruki na tkaninach - fuzja ciepłych  
kolorów i faktur tworzących prawdziwie  
etniczną mieszankę.
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salone
Wraz z 2407 wystawcami z całego świata Salone del Mobile zanurza nas ponownie w prawdziwy festiwal 

designu …

Obecni na miejscu eksperci ds. kolorów Axalta pilnie śledzili wszystkie nowości i kompozycje przyszłych wyborów  

kolorystycznych. Najpopularniejsze w sztuce projektowania były połączenia naturalnego drewna i surowych,  

organicznych elementów. Nadal obecnymi elementami były metale takie jak złoto i brąz, choć już nie dominowały. 

W większości projektów z użyciem tkanin i metalowych wykończeń dominują również tekstury, nadające bardziej 

eleganckiego wyglądu i budzące emocje.
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salone

del mobile

Wśród kolorów dominowały naturalne odcienie różu nadające przedmiotom zmysłowości. Głębokie, ciemne zielenie,

obdarzyły melancholicznym charakterem ciemne wnętrza, zaś w połączeniu z bogactwem złota również dodatkowo wyrafinowa- 

nego gotyckiego wyglądu. Żółty był jednym z bardziej kontrastujących kolorów, jakie można było znaleźć w większości połączeń 

stylu i koloru - od najjaśniejszych siarkowych do bardziej brudnych odcieni khaki.  

Śledź Vibes przez cały rok i podążaj za najnowszymi trendami: www.facebook.com/vibestrendreport
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Designer  
vibes …

Projekt firmy Modular - “Marbul” proponuje pomysłowe, futurystyczne rozwiązanie oświetleniowe. 

Jeden lub dwa sferyczne kształty przytwierdzone są do designerskiej podstawy i wyposażone w dedykowane moduły 

LED, rzucające olśniewające światło, idealne do zastosowań w projektach mieszkaniowych i hotelarskich. 

W pełni zintegrowana technologia to także gotowe rozwiązanie dla projektów renowacyjnych. Cała forma lampy 

pokryta została farbami w eleganckim wykonaniu w drobnej strukturze, wybranymi w ramach zoptymalizowanej oferty 

produktowej Axalta dla branży oświetleniowej.
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Designer  
vibes …

Włoskie biuro projektowe Officine Tamborrino zaprezentowało nowatorski metalowy dywan OCEAN, 

wypełniony figurami geometrycznymi - projektu Alessandro Guerriero.

Dywan ten jest częścią 6 wzorów w kolekcji “O”. Każdy element został wykonany z tego samego kolistego kształtu  

i tego samego materiału - stali, a następnie rozwinął autonomiczną tożsamość, związaną z funkcją. Jak wyjaśnia sam 

Guerriero: “Eksperymentujemy na płaszczyźnie, gdzie spotykają się czysta sztuka i funkcjonalność”. Każdy pojedynczy 

element tworzący tę mozaikę wykonany został z niewielkich metalowych kawałków, malowanych proszkowo różnymi 

kolorami farb Alesta® z kolekcji Fine Textured. Farby zapewniają przyjemny w dotyku efekt oraz wysoką odporność na 

ścieranie. Dobór kolorów dla tego bardzo nowatorskiego zastosowania farb proszkowych przeprowadzono wspólnie  

z ekspertami ds. kolorów Axalta.



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 swój wzornik kolorów Vibes 2.2016
http://www.axaltacolourit.com/vibes201602.php

Specjalne podziękowania:
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


