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puritanism 
Een sobere en pure 
omgeving geeft ons de 
wilskracht om 
uitspattingen te 
weerstaan.

eclectic
De transhistorische 
antitrend van het 
‘puritisme’ die de 
uitbundige nineties 
weer tot leven brengt.

blend 
Maak weer een 
emotionele 
connectie met uw 
persoonlijke, 
natuurlijke cocon.

dusk 
Een afro-futuristisch 
kleurenpalet waarin alle 
culturele invloeden van 
het zuidelijk halfrond 
samenkomen.

designer vibes
Belgisch designer van het 
jaar, een uniek 
pergolasysteem uit Spanje 
en .DON, een design van 
Dennis Haven. 
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In deze tweede editie van 2018 ontdekt u alweer heel wat verbluffende kleuren!  Vier nieuwe trends,     

24 kleuren die elk de sfeer van hun thema weerspiegelen. Ga met ons mee op een inspirerende reis vol 

vibes!

De trendthema’s puritanism, eclectic, blend en dusk zitten barstensvol elegante, extravagante en pure 

tinten. Wedden dat uw volgende project of design er meteen uit springt?

introduction

Bij elke editie van vibes zit een handige kleurenwaaier met echte stalen van de 

kleuren die in dit magazine te zien zijn. 

Je kan jouw waaiertje bestellen via 

www.axalta.be/vibes-2.2018
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Axalta opent zijn derde Colour Experience Room 
in Frankrijk!
Na twee Colour Experience Rooms in België en Polen krijgt Frankrijk nu ook een eigen kleuren-showroom. In zo‘n 

Colour Experience Room ontdekken onder meer architecten, ontwerpers en verlichtingsspecialisten meer dan 1200 

kleuren, effecten en afwerkingen. De CER straalt rust uit en inspireert creatievelingen die aan de slag gaan met metalen 

ondergronden. Met de hulp van onze kleurenexperts vormt u de juiste combinaties en stemt u stoffen en materialen op 

elkaar af. Van uw moodboard een overtuigend ontwerp maken is voortaan kinderspel! 

 

In oktober opende de Colour Experience Room in het Franse Montbrison zijn deuren voor het publiek. De opening duurde 

twee volle dagen. Bijna tweehonderd belangrijke contactpersonen en klanten werden er geïmponeerd door de prachtige 

kleuren, technische informatie en leerrijke workshops. Uiteraard ontbraken de lekkere hapjes en drankjes niet. Het was een 

schot in de roos!

Ook geïnteresseerd in een bezoek aan onze Colour Experience Room?  Je kan een bezoek aan onze Colour Experience Room 

in België boeken via onderstaande link

Belgium via www.axalta.be/cer

Onze Colours Experts staan graag ter beschikking!
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puritanism

Gab maison, Belgium | Architects: Joep Debie, Antwerpen & Filip Tack DesignOffice | Courtesy of Limeparts-Drooghmans
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Een sobere en pure omgeving geeft ons de wilskracht 

om uitspattingen te weerstaan.

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 in architectuur
Verschillende productieprocessen geven ons nieuwe ideeën voor 
architecturale constructies. U mag best zien hoe verschillende 
materialen samenkomen en opgebouwd zijn. Industriële grijstinten 
en ijsblauw, geaccentueerd met puur, warm oranje om dit pure 
kleurenpalet wat pit te geven.

in design
Composiet creëert nieuwe materialen en plastic krijgt een nieuwe, 
ambachtelijke look. Cilinders, ronde vormen en glazen bollen sieren 
onze eenvoudige en rechtlijnige interieurs. Muntgroen is geen 
accentkleur meer en eist nu de hoofdrol op.

Recor Home, Belgium

Extremis, Belgium

Pr
oj

ec
t 

St
ra

ck
k,

 T
he

 N
et

he
rla

nd
s

5



eclectic

BD Barcelona Design, Spain
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in architectuur
Cirkels en bogen definiëren deze 
extravagante en overdadige 
architecturale trend waarin rood 
een prominente plek krijgt tussen 
donkerblauw en futuristisch groen. Een 
ware heropleving van de eclectische 
architectuur.

in design
Dit decadente en mysterieuze hedonisme 
wordt gretig opgepikt door ontwerpers 
die dramatische interieurs bedenken. 
Franjes, luxueus fluweel, marmereffecten 
en bloempatronen in oververzadigde en 
futuristische kleuren. 

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 

De transhistorische antitrend van het 

‘puritisme’ die de uitbundige nineties 

weer tot leven brengt.

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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Maak weer een emotionele 

connectie met uw persoonlijke, 

natuurlijke cocon.

in architectuur
“Thuis” is je toevluchtsoord. Een 
plek waar je helemaal jezelf kan zijn, 
omringd door goede vrienden en familie. 
Natuurlijke elementen zoals marmer gaan 
samen met beton, dat zowel qua vorm als 
gevoel zachter overkomt. De kleuren zijn 
rustig en subtiel, in verschillende tinten 
groen en beige.

in design
Cocoonen krijgt weer betekenis en is 
niet enkel een herinnering aan de jaren 
‘90. Kustplanten en afgewassen stoffen 
scheppen een nieuwe, romantische sfeer. 
Kalkachtige tinten, beige en poederroze 
halen de emotionele band met onze 
interieurs weer aan.

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 

Een afro-futuristisch 

kleurenpalet waarin alle 

culturele invloeden van het 

zuidelijk halfrond 

samenkomen.

in architectuur
Archeologische omgevingen waarin 
aardse materialen zoals hout een 
grote rol spelen leveren heel wat 
inspiratie op. Donkere kleuren met een 
expressionistische toets zwart, grijs of 
paars.

in design
Interieurs draaien om het vallen van de 
avond. Glas met interessante texturen 
en functionele voorwerpen gemaakt uit 
één stuk materiaal. Zwart bruin en groen 
geaccentueerd door oranje koper en pittig 
geel.

Recor Home, Belgium
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    designer vibes…
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    designer vibes…

Frederik Delbart bekroond als Designer of the Year 
op de Biennale INTERIEUR 2018, Kortrijk

Voor het dertiende jaar op rij is de Belgische Designer van het Jaar verkozen 

op de Biennale INTERIEUR 2018 in België.

Dit jaar viel Frederik Delbart in de prijzen, een meubel- en productontwikkelaar pur sang. De dertigjarige ontwerper verkent alle aspecten van 

design, van het vroege ontwerp tot het strategische denkwerk. Uit zijn ontwerptaal spreekt een onwaarschijnlijke authenticiteit. Hij werkt 

voor bedrijven zoals Recor Home, Quincalux, Aluci, Moome, Ars Fabricandi, Van Den Weghe Items en Per/Use.

Frederik is creatief directeur bij Recor Home, een Belgisch familiebedrijf dat voor de eerste keer deelnam aan de Biennale INTERIEUR. En 

met succes, want Recor Home was alomtegenwoordig! Belgisch, betaalbaar design, kwaliteit, comfort én ... voor iedereen. Dat is het DNA van 

Recor Home in een notendop. Het meubelmerk bracht eind vorig jaar vijf interieurlijnen uit die elk een specifiek publiek en 

interieur aanspreken.

De collectie ‚Dansaert‘ is bijvoorbeeld bedoeld voor jonge, actieve stadsbewoners. De architecturale collectie ‚Expo‘ gaat dan weer voluit voor 

avant-gardistisch, innovatief design bezield door grootstedelijke architectuur.

Frederik brainstormt samen met het team getalenteerde stilisten, interieurarchitecten en ontwerpers over de look van de diverse collecties 

van Recor Home. Materialen, stoffen, kleuren en indrukken worden met oog voor detail gecombineerd tot één haarfijn uitgewerkt concept. 

Frederik en zijn team springen regelmatig binnen in de Colour Experience Room te Lummen om de juiste kwaliteit en kleur voor de metalen 

ondergronden in hun ontwerpen te kiezen.
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    designer vibes…
Dennis Haven is een marketeer die volgend jaar als werkstudent Interieurvormgeving afstudeert aan de Thomas More 

hogeschool in België. De jonge interieurontwerper kreeg dankzij een schoolopdracht de kans om een tête-à-tête tafel te 

ontwerpen en daar ook het prototype van te ontwikkelen. Het verrassende resultaat is .DON.

.DON is een tuintafel voor twee personen die ook binnen perfect tot zijn recht komt. Voor zowel de naam als het ontwerp van de 

tafel haalde Dennis de mosterd bij ‚Mad Men‘. In die bekroonde dramareeks over een reclamebureau in het New York van de 

jaren `60 is Don Draper de hoofdfiguur. 

Dennis besloot het frame en het blad uit aluminium te maken om de tafel licht en toch robuust te houden. .DON kreeg ook een 

dubbele handgreep, zodat de tafel gemakkelijk te verplaatsen en stapelen is. Ideaal voor in de cateringwereld of op openbare plaat-

sen dus!

Dennis koos voor de poederlak Zinc Yellow AE03051101820 met fijne textuur van Axalta Coating Systems om de tafel duurzaam 

en krasvrij te maken. Daardoor is ze geschikt voor intensief gebruik in verschillende weersomstandigheden. 

En dankzij die felle kleur blijft de tafel allerminst onopgemerkt!

Op vraag is .DON ook in andere kleuren verkrijgbaar. Ontwerper Dennis Haven is momenteel op zoek naar een partner die .DON in 

reeksen wil uitbrengen.

Dennis Haven

Contact: haavn.studio@gmail.com 

.DON
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    designer vibes…
Een uniek pergolasysteem ontwikkeld door Giménez Ganga, Spanje.  
 
De vraag naar hotelkamers in Spanje zit in de lift. Al vele jaren verbeteren de hotelcijfers 
en stijgen ze seizoen na seizoen fors boven andere, concurrerende markten uit. 
Die verbetering is onder meer toe te schrijven aan de strategische herpositionering 
van de meest ambitieuze projecten. Bedrijven besloten te investeren in verbeteringen aan hun 
hotels, waardoor de prijzen konden stijgen en de omzet verbeterde.
Een mooi voorbeeld van die strategische ommezwaai is Hotel Oliva Nova Beach & Golf Resort. 
Dit vijfsterrenhotel aan de kust bij Valencia, tussen het strand en velden vol sinaasappelbomen, 
ligt in een unieke omgeving en is een van de mooiste hotelresorts in Europa.
Het hotelmanagement rustte het hotel uit met bioklimatische pergola’s van Saxun. Die creëerden een 
uitzonderlijke sfeer die meteen opvalt tussen de vele andere hotels in deze regio.

Exclusief comfort

Met de bioklimatische pergola’s P-150 en P-190 kan men ruimten creëren en daar vervolgens het klimaat 
perfect regelen. Het resultaat? Een maximaal comfort voor de gasten. Dankzij het unieke systeem van 
Giménez Ganga met beweeglijke lamellen, domotica en de mogelijkheid om het windscherm Grazia 
of Dante toe te voegen, genieten ze van alle voordelen van een terras met toch het comfort van een 
binnenruimte.

Een ode aan de meest avant-gardistische stijl

De lichte en subtiele lijnen, de structuur die het intieme karakter van de ruimte accentueert en de vele 
kleuren en texturen waaruit de gebruiker kan kiezen, zorgen voor een esthetische revolutie die zich 
flexibel naar elke architecturale stijl schikt. Dat blijkt overduidelijk uit deze installatie.

Op het systeem wordt de poederlak van Axalta Coating Systems toegepast. Voor dit project koos men 
RAL 9016, in een ‘Fine Textured’ afwerking. Het is een hoogwaardige coating die voldoet aan de strengste 
kwaliteitsnormen, zoals Qualicoat en GSB.

Een duurzaam en efficiënt idee

Dankzij de bioklimatische pergola gaat de energie-efficiëntie de hoogte in en kunnen de kosten voor 
airconditioning naar omlaag.

Ontdek de oplossingen voor wie houdt van het mediterrane leven meer in detail op 

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 
Het team van Axalta Coating Systems heeft een digitale toepassing
ontworpen die architecten en ontwerpers kleuren helpt te kiezen met behulp
van het virtuele lakken van oppervlakten. Het volledige kleurenspectrum
kan worden gevisualiseerd, in verschillende glansniveaus en texturen. De
toepassing kan ook een grote hoeveelheid kleurschakeringen en -effecten
weergeven die Axalta vaak samen met architecten heeft ontworpen. De
kleuren in de toepassing worden regelmatig uitgebreid en bijgewerkt door
onze experts. Om te garanderen dat de kleurschakeringen, glansniveaus
en texturen ook in werkelijkheid overtuigen, bevat de toepassing een
innoverende kleurenstalenservice. Zo kunt u de geselecteerde kleurenstalen
op verzoek gratis laten opsturen.
Maak nu een selectie voor uw volgende project!

www.axaltacolourit.com

Bestel jouw vibes 2.2018 kleurenwaaier via

www.axalta.be/vibes-2.2018


