
vibes

puritanism 
Surowe i czyste 

otoczenie opiera się 

wszelkim ekscesom.

eclectic
W przeciwieństwie do 

czystego puryzmu, 

eklektyzm bezkarnie

 łączy różne style.

blend 
Zajrzyj do swojego 

wnętrza, zanurz się w 

domowych pieleszach, 

gdzie jak w kokonie nic 

i nikt nie jest w stanie 

zburzyć twojego spokoju i 

poczucia bezpieczeństwa.

dusk 
Afro-futurystyczny trend 

z bogatą paletą kolorów, 

gromadzący kulturalne 

wpływy z całej południowej 

półkuli.

designer vibes
Belgijski projektant roku, 

unikalny system pergoli 

z Hiszpanii i .DON projekt 

Dennisa Haven’a. 
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Kolejna unikalna kolekcja kolorów została wybrana do drugiej edycji Vibes w 2018 roku! Cztery nowe 

trendy i 24 nowe kolory odzwierciedlające ich atmosferę pozwolą nam zabrać Cię w podróż pełną inspiracji. 

Wyróżnione trendy: jak puritism, eclectic, blend oraz dusk są przepełnione elegancją, ekstrawaganckimi     i 

czystymi odcieniami, dzięki którym Twój projekt będzie się zdecydowanie wyróżniał

introduction

Wszystkie kolory, które prezentujemy na łamach każdej edycji magazynu Vibes 

dostępne są w formie wachlarzyka z wymalowanymi panelami, które możesz 

zamówić na stronie:

www.axalta.pl/vibes-2.2018
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Axalta otwiera trzeci Colour Experience Room we Francji!
Po otwarciu Przestrzeni Kolorystycznych w Belgii i Polsce Axalta uruchomiła nowy showroom we Francji. Colour Experience 

Room zaprasza architektów, projektantów, specjalistów od oświetlenia ... Przestrzeń  wypełniona ponad 1200 kolorami, 

efektami i wykończeniami powierzchni stanowi prawdziwą inspirację dla artystów

 

W październiku odbyły się drzwi otwarte Colour Experience Room w Montbrison we Francji. Ponad 200 gości odwiedziło 

CER – to był prawdziwy sukces

Jeśli chciałbyś odwiedzić nasz Colour Experience Room we Francji, skontaktuj się z Liliane Durris telefonicznie:

 +33 4 77 96 70 00 lub mailowo: alesta-info@axalta.com

możesz też umówić wizytę online: 

www.axalta.fr/cer

Jeśli chciałbyś o odwiedzić pozostałe Przestrzenie Kolorystyczne, w Belgii lub Polsce, możesz umówić 

spotkanie korzystając z poniższych linków,

Belgia:  www.axalta.be/cer (holenderski)

i www.axalta.be/fr-cer (francuski)

Polska: www.axalta.pl/cer

Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji !

3



puritanism

Gab maison, Belgium | Architects: Joep Debie, Antwerpen & Filip Tack DesignOffice | Courtesy of Limeparts-Drooghmans
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Surowe i czyste otoczenie opiera się wszelkim ekscesom

ANODIC NATURA 

Smooth Matt Metallic

AE20107000120 

ORIGINAL PLATINUM 

Smooth Matt Metallic

SD301C7037020 

VERDIGRIS 

Fine Textured Metallic

SD031C6027020 

CREAM 

Fine Textured 

AE03059900120

CORAL RED 

Fine Textured 

AE03053301620

PAPYRUS WHITE 

Fine Textured 

AE03059901820 W architekturze…
Różne procesy produkcyjne dają nowe pomysły na konstrukcje 
architektoniczne. Przemysłowe szarości, lodowate niebieskie 
odcienie, podkreślone czystym pomarańczowym ciepłem, aby 
wzbogacić czysty zakres kolorów.

W designee…
Powstają nowe materiały kompozytowe, tworzywa sztuczne zyskują 
nowy artystyczny wygląd. Cylindryczne, zaokrąglone kształty i 
szklane kule są ozdobą naszych prostych i surowych wnętrz. Zielona 
mięta nie jest już kolorem akcentującym, ale głównym odcieniem.

Recor Home, Belgium

Extremis, Belgium
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eclectic

BD Barcelona Design, Spain
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W architekturze…
Okrągłe i łukowate kształty definiują ten 
ekstrawagancki nurt architektoniczny, 
w którym czerwień zajmuje znaczące 
miejsce wśród błękitu nocy i 
futurystycznej zieleni. Prawdziwy 
renesans architektury eklektycznej.

W designie…
Ten dekadencki i tajemniczy hedonizm 
jest wyjątkowo celebrowany przez 
projektantów, którzy tworzą dramatyczne 
wnętrza. Frędzle, aksamit, marmurowe 
efekty i wzory kwiatowe w przesyconych 
i futurystycznych kolorach.

NORDIC LICHEN 

Smooth Matt Metallic

SD301C5008020 

SILVER DREAM 

Smooth Matt Metallic

SD301C7036020 

BLUE GREEN 

Fine Texured

AE03056600420 

NIGHT BLUE

Smooth Matt

AE30015502220

URBAN CEMENT 

Smooth Matt Metallic

SD301C7018020

DIGITAL RED 

Smooth Matt Metallic

SD301C3012020 

W przeciwieństwie do czystego 

puryzmu, eklektyzm bezkarnie łączy 

różne style.

BD Barcelona Design, Spain

Biomega Bicycles, Denmark
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blend

Agora CHU de Poitiers, France | Architects: Brenac & Gonzalez & Associés
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Zajrzyj do swojego wnętrza, zanurz 

się w domowych pieleszach, gdzie 

jak w kokonie nic i nikt nie jest w 

stanie zburzyć twojego spokoju 

i poczucia bezpieczeństwa.

W architekturze…
Dom - miejsce, w którym cenisz sobie 
prywatność z bliskimi przyjaciółmi i 
rodziną. Naturalne, delikatne materiały, 
takie jak marmur łączone są z surowym 
betonem. Kolory są miękkie i delikatne w 
różnych odcieniach zieleni i beżu.

W designee…
Cocooning znów nabiera znaczenia i 
nie jest już tylko trendem z lat 90-tych. 
Dom i jego wnętrze to miejsce, które ma 
służyć odpoczynkowi... Kredowe i beżowe 
odcienie oraz pudrowe róże sprawiają, że 
na nowo łączymy się emocjonalnie z 
naszymi wnętrzami.

ELOXAL 31 STAINLESS 

STEEL 

Smooth Matt Metallic

SD201C7331121 

ANODIC CHAMPAGNE 

Smooth Matt Metallic

AE20101000220 

LIMESTONE BEIGE 

Fine Texured Metallic

SD031C1007020 

REED GREEN

Fine Textured

AE03056601320

BEIGE RED 

Fine Textured

AE03053301220

LIGHT GREY 

Fine Textured

AE03057703520 

Agora CHU de Poitiers, France | Architects: Brenac & Gonzalez & Associés

Tiptoe, France
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dusk
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BLACK BROWN 

Fine Textured

AE03058802220 

SIMPLY COPPER 

Smooth Matt Metallic

SD301C2040020 

INTENSE CARBON 

Smooth Matt Metallic

SD301C4014020 

HONEY YELLOW

Smooth Matt 

AE30011100520

BOTTLE GREEN 

Fine Textured

AE03056600720

PASTEL VIOLET 

Smooth Matt 

AE300C3400920 

Afro-futurystyczny trend 

z bogatą paletą kolorów, 

gromadzący kulturalne wpływy 

z całej południowej półkuli.

W architekturze 
Inspiracją jest drewno i nasycone, 
wyraziste kolory: ciemne 
szarości i fiolety.

W designie
Mroczne wnętrza…. Szkło o ciekawych 
fakturach i kształtach i funkcjonalne 
przedmioty, wykonane z jednego kawałka 
materiału. Czarno-brązowe i zielone 
kolory podkreślone pomarańczową 
miedzią i pikantnym żółtym.

Recor Home, Belgium
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    designer vibes…
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    designer vibes…

Frederik Delbart został wybrany projektantem 
roku na Biennale INTERIEUR 2018, Belgia

Już trzynasty raz z rzędu belgijski projektant został uhonorowany na 

Biennale INTERIEUR 2018 w Belgii. Frederik Delbart, producent mebli i produktów wyposażenia wnętrz jest tegorocznym laureatem.

30-letni projektant stara się zadbać o wszystkie aspekty procesu twórczego: od wczesnego etapu projektu po strategiczne działanie.  

Zafascynowany surowymi i czystymi materiałami, takim jak drewno, szkło, metal, porcelana i papier, stara się nadać im nowe oblicze, łącząc 

tradycje i innowacje. Pracuje dla firm takich jak Recor Home, Quincalux, Aluci, Moome, Ars Fabricandi, Van Den Weghe Przedmioty i per / Use.

Recor Home, belgijskia firmy rodzinnej, której dyrektorem kreatywnym jest Frederik, brała udział w Biennale INTERIOR po raz pierwszy. Bel-

gijska, niedroga jakość i wygoda i ... każdy znajdzie coś dla siebie. Oto DNA Recor Home w pigułce. Belgijska marka wprowadziła pięć unikal-

nych kolekcji mebli w różnych stylach, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.

Na przkład Kolekcja Dansaert - Dynamiczny charakter kolekcji Dansaert oznacza optymizm, kreatywność i innowacyjność, odwagę. Dansaert 

odnosi się do pokoleń dziś i jutro: ludzi, którzy prowadzą aktywne życie w mieście, gdzie ograniczone metry kwadratowe są wypełnione w 

innowacyjny sposób dzięki tej dynamicznej kolekcji. 

Perstiżowa kolekcja Expo to efekt nowatorskich pomysłów i projektów. Poprzez wyrazistość, meble z tej kolekcji sprawiają, że Twoje wnętrze 

staje się wyjątkowym, inspirującym miejscem.

Dyrektor kreatywny Frederik Delbart i inni utalentowani projektanci zawsze zastanawiają się nad wyglądem różnych kolekcji Recor Home. 

Materiały, tkaniny, kolory i wrażenia są starannie łączone w jedną szczegółową koncepcję.

Frederik i jego zespół regularnie odwiedzają salon Color Experience Room w Lummen w Belgii, aby wybrać odpowiednią jakość i kolor 

metalowych podłoży w swoich projektach.
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    designer vibes…
Dennis Haven jest specjalistą od marketingu, który kończy kurs projektowania wnętrz na Uniwersytecie Nauk 

Stosowanych Thomasa More’a w Belgii. W ramach pracy dyplomowej młody projektant otrzymał możliwość 

zaprojektowania stołu „tête à tête”, a tym samym do opracowania prototypu. Tym samym powstał .DON

.DON to stół dla dwóch osób, który może być stosowany zarówno na zewnątrz jak również w pomieszczeniach zamkniętych.  

Zarówno nazwa, jak i wygląd stołu są inspirowane przez Mad Men, wielokrotnie nagradzany serial o agencji reklamowej 

w Nowym Jorku w latach 60., z bohaterem Donem Draperem.

Dennis wybrał aluminium na ramę i blat stołu, dzięki czemu stół jest lekki i solidny. Ponadto .DON ma dwa uchwyty, tak aby stół 

można było łatwo przenosić i układać jeden na drugim. Idealny do stosowania w branży gastronomicznej lub w miejscach 

publicznych.

Stół został pomalowany żółtą farbą o drobnej strukturze AE03051101820 firmy Axalta Coating Systems, tak aby projekt był trwały 

i odporny na zarysowania. Stół jest zatem odpowiedni do intensywnego użytkowania i zmiennych warunków pogodowych.

Jasny kolor z pewnością przyciągnie wzrok!

Na życzenie .DON może być wykonany w innych kolorach. Dennis Haven poszukuje inwestora w celu wdrożenia swojego projektu do 

seryjnej produkcji

Dennis Haven

Kontakt: haavn.studio@gmail.com 

.DON
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    designer vibes…
Unikalny system pergoli opracowany przez Giménez Ganga, Hiszpania. 

W ostatnich latach rośnie zapotrzebowanie na usługi hotelowe w Hiszpanii. Z sezonu na 
sezon wskaźniki danych hotelowych wykazują znaczny wzrost względem innych, 
konkurencyjnych rynków.

Na tak dobre wyniki ma min. wpływ strategia repozycjonowania najbardziej ambitnych projektów, 
w które zdecydowano się zainwestować, w celu zwiększenia rentowności inwestycji.

Doskonałym przykładem tej strategicznej zmiany jest Hotel Oliva Nova GolfResort, pięciogwiazdkowy 
hotel, który znajduje się na plaży Morza Śródziemnego między miastami Gandia-Valencia i Denia-Alicante. 
Jego piękne, piaszczyste plaże, lokalizacja z widokiem na wybrzeże Morza Śródziemnego, obecność pól 
pomarańczy i drzew oliwnych czyni go jednym z najlepszych miejsc do wypoczynku w Europie.
firma Pergolas Bioclimáticas de Saxun została wybrana, aby odnowić infrastrukturę i wyróżnić hotel 
spośród innych w okolicy.

Najbardziej ekskluzywny komfort

Pergole bioklimatyczne P-150 i P-190, pozwalające tworzyć otoczenie, w których można regulować 
warunki klimatyczne.

Unikalny system opracowany przez Giménez Ganga, z ruchomymi listwami, zautomatyzowanym 
sterowaniem, personalizacją ustawień i możliwością zastosowania Wind Screen Grazia or Dante, pozwala 
gościom korzystać z tarasu z jednoczesnym zachowaniem komfortu termicznego we wnętrzu pokoju.

Zaangażowanie w najbardziej awangardową estetykę

Jasne i subtelne linie, konstrukcja zaprojektowana w celu zapewnienia intymności pomieszczeń oraz duża 
liczba kolorów i wykończeń, które użytkownik ma do dyspozycji, daje możliwość adaptacji do każdego stylu 
architektonicznego.

Do wykończenia systemu została użyta farbą proszkowa Axalta Coating Systems; dla tego projektu 
zastosowano kolor RAL 9016 w wykończeniu drobnostrukturalnym.

Jest to wysokowydajna farba spełniająca najwyższe standardy jakości, takie jak Qualicoat i GSB.

Trwały i skuteczny pomysł

Bioklimatyczna pergola pozwala osiągnąć wyższy poziom efektywności energetycznej i obniżyć koszty 
klimatyzacji.

Rozwiązania dla miłośników życia na Morzu Śródziemnym można znaleźć dokładniej na stronie 

www.pergolabioclimaticasaxun.com
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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

Order your vibes 2.2018 fan deck via
www.axalta.pl/vibes-2.2018


