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moodboard
Dwa moodboardy z bogatą historią 
i unikalną kolorystyką. Zainspiruj się 
„enhance” i „reclaim”. 

trend report 2.2020

4-7 8-15 16-27

motywy trendów
Odkryj 4 nowe motywy trendów.  
Intuition, refuge, core i cavernous 
– każdy z tych motywów ma swoją 
własną historię. 

historia okładki
poznaj projektantów, którzy stoją za marką 
z okładki tego wydania,  W dziale “designer 
vibes”, przeczytaj historie architektów, 
którzy w swojej pracy wykorzystują farby 
proszkowe i inspirują się kolorami Axalta.



Ana
Cecilia
Montiel
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www.axalta.it/cermilano

Przedstawiamy Anę Cecilię Montiel, Specjalistkę ds. kolorów architektonicznych z Włoch. Ana Cecilia 
lub Anita, jak wszyscy ją nazywają, jest najmłodszą członkinią zespołu ds. farb proszkowych Axalta we 
Włoszech, gdzie działa jako ekspert w dziedzinie kolorów. 

Anita urodziła się w Wenezueli i od jedenastu lat mieszka we Włoszech. Dzięki swojemu wykształceniu 
w dziedzinie architektury i wzornictwa przemysłowego oraz szczęściu dorastania w bardzo kreatywnej 
rodzinie, nieustannie stawia sobie wyzwania, myśląc nieszablonowo.

Na początku 2020 roku rozpoczęła swoją niesamowitą podróż w Axalta jako ekspertka w dziedzinie 
kolorów w architekturze i designie, jako osoba rozumiejąca potrzeby włoskich architektów i projektantów.

Eksperci ds. kolorów w Axalta skupiają się głównie na pomocy architektom i designerom w projektach, 
w których farby proszkowe są nakładane na metalowe podłoża. Są oni nie tylko ekspertami, jeśli 
chodzi o określenie właściwej jakości farby proszkowej, obróbki wstępnej powierzchni lub innych porad 
technicznych, ale również śledzą najnowsze trendy w zakresie kolorów, materiałów, efektów i sposobów 
wykończeń.

W 2021 roku Axalta otworzy nowy Colour Experience Room (showroom kolorystyczny) w Cavanago, 
niedaleko Mediolanu, gdzie Anita będzie gościć architektów i projektantów poszukujących odpowiedniej 
farby proszkowej.

Jeśli chcesz spotkać się z Anitą, aby porozmawiać na temat swojego kolejnego projektu, zapraszamy do 
kontaktu!
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony Colour Experience Room, aby poznać bogactwo kolorów i trendów 
oraz różne spojrzenia na kolor oczami naszych ekspertów oraz umówić się na spotkanie za pośrednictwem 
formularza kontaktowego.

www.axalta.it/cermilano

Możemy również spotkać się w mediach społecznościowych.
Nasz Instagram jest pełen inspiracji i barwnych referencji. Śledź nas na @colourexperienceroommilano.

Włoski zespół Axalta Powder Coatings można śledzić również za pośrednictwem LinkedIn na stronie www.
linkedin.com/axalta-rivestimenti-in-polvere-italia. 
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enhance
Jeśli mowa o ratowaniu świata, wielu wierzy, że technologia pozwoli ludziom na lepsze życie.

Jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w tym momencie jest zanieczyszczenie powietrza. Kwestia ta 
znajduje się na wysokim miejscu w programie wielu działaczy, ponieważ badania naukowe bezsprzecznie pokazują, jak 
szkodliwe może być zanieczyszczone powietrze. Według badań, około 92 procent ludności świata jest codziennie narażona na 
działanie zanieczyszczonego powietrza. Szkodliwy wpływ na nienarodzone dzieci jest szczególnie niepokojący. Po pandemii 
koronawirusa jeszcze większe znaczenie będzie miało czyste powietrze i jego jakość. Technologia oczyszczania powietrza 
może odegrać ważną rolę w walce ze szkodliwymi wirusami, takimi jak koronawirusy. 

W architekturze i projektowaniu wnętrz zauważyliśmy wiele osiągnięć technologicznych koncentrujących się na czystości 
powietrza, jak np. zasłona IKEA Gunrid, która oczyszcza powietrze wewnątrz pomieszczeń. Stella McCartney współpracowała 
ze specjalistami z Airlabs, aby powietrze w jej nowym flagowym sklepie w Londynie było jak najczystsze. Luksusowe hotele, 
takie jak The Four Seasons i The Oberoi mówią o systemach oczyszczania powietrza w swoim przekazie marketingowym, 
podczas gdy Sigma jest liderem w dziedzinie farb do wnętrz, które zdaniem producenta, eliminują opary formaldehydu z mebli 
i materiałów budowlanych.

Na większą skalę architekci eksperymentują obecnie z budynkami oczyszczającymi powietrze, takimi jak instalacja wykonana 
przez Kengo Kumę i Daana Roosegaarde‘a, która ma pochłaniać zanieczyszczenia z 90 000 samochodów w ciągu roku. 
 
To jasne, że czyste powietrze będzie nowym dobrem luksusowym. Możemy spodziewać się lawiny nowości technologicznych 
związanych z tym tematem.

W walce z zanieczyszczeniami, natura jest naszym najlepszym sojusznikiem. Kultury bakterii, sztuczne liście i inne 
biomimetyczne materiały lub wzory wyznaczają drogę w dążeniu do czystszego świata.

W designie, wszystko to jest widoczne w koncentracji na innowacyjnych materiałach o małym wpływie na środowisko, 
dostępnych w subtelnych, naturalnych kolorach, z wykorzystaniem inspiracji z biomimikry. W miarę jak natura i technologia 
łączą się, pojawiają się elementy naturalne z hiperrealistyczną i iluzoryczną estetyką. W rezultacie otrzymujemy paletę 
pięknych pastelowych odcieni, połączonych z neutralnymi kolorami. Niebieski jest hołdem dla czystej wody i czystego 
powietrza, a odcienie zieleni podkreślają łączność z naturą. Typowe kolory „twardego” tworzywa sztucznego zostały 
zastąpione bardziej delikatnymi odcieniami i bielą, kolorami typowymi dla bioplastików. 

W architekturze zobaczymy głównie wiele materiałów kojarzących się z czystością. Na przykład błyszcząca polerowana stal 
jest materiałem, który łączymy ze sterylnością i futurystyczną estetyką, skojarzeniami, które będą bardzo popularne 
w najbliższej przyszłości. Jest on również bardzo łatwy w czyszczeniu i dlatego będzie wykorzystywany na szerszą skalę 
w budynkach użyteczności publicznej.

Trendem będą również materiały półprzezroczyste. Łączą one przejrzystość z pewną miękkością. Należy oczekiwać zatem 
eksperymentów z różnymi teksturami szkła: szkło trawione, szkło katedralne, szkło pęcherzykowe lub kolorowe będzie 
używane jako alternatywa dla standardowego szkła przezroczystego. Pozwoli to na nadanie budynkom specjalnych efektów 
lub wywołanie wizerunku czystej wody i czystego powietrza. 

Oprócz tego architekturę zmienią elementy odblaskowe, odbijające światło. Oczekujemy materiałów mieniących się, tak jak 
ptasie pióra, które nadadzą budynkom szczególną jakość. 
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moodboard

RAL 5009

RAL 9010

RAL 1013

RAL 4003

RAL 6021

RAL 5003

RAL 6027

RAL 3015

Tablice inspiracji „enhance” i „reclaim” są kolorystycznie dopasowane 

do naszych standardowych farb proszkowych w kolorystyce RAL i mogą 

być dostępne w różnych wykończeniach i stopniach połysku. Większość 

kolorów dostępna jest w wersji matowej, pół- lub o wysokim połysku. 

Dostępne jest również wykończenie z delikatną, drobną strukturą by 

dodać nieco wrażeń dotykowych projektom o metalowym podłożu. 

Przejdź na stronę www.axaltacolourit.com, aby odkryć szeroką paletę 

kolorów i zamówić próbki do własnego projektu i palety moodboard.
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moodboard

RAL 5002

RAL 2004

RAL 9002

RAL 4003

RAL 1004

RAL 4005

RAL 6029

RAL 3028

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-2.2020
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reclaim
Nadchodzi nowe pokolenie, które będzie miało duży wpływ na nasz świat: pokolenie Z. Następcy milenialsów, urodzeni w połowie lat 
90-tych, już dają się słyszeć.  Są oni znani jako pokolenie otwarte, odpowiedzialne, wykształcone, wnikliwe i uspołecznione. 

Wraz z upływem lat pokolenie Z będzie kształtować przyszłość. Ze względu na wpływ mediów społecznościowych, są oni 
przyzwyczajeni do wspólnej pracy i łączenia się z innymi. Uwielbiają się dzielić: od cohousingu po carsharing. Pokolenie Z jest mniej 
zainteresowane posiadaniem niż poprzednie pokolenia, zamiast tego priorytetem stało się dla nich doświadczenie. Wystarczy 
pomyśleć o znakomitych kolacjach i ciekawych podróżach - wszytko to, co można pokazać na Instagramie.

Pokolenie Z z dezaprobatą patrzy na ostentacyjny luksus (81% osób w wieku od 13 do 34 lat uważa, że popisywanie się w mediach 
społecznościowych, nie jest cool). Obserwatorzy trendów nazywają to zjawisko „wstydliwym bogactwem“ (z ang. uneasy affluence). 
Zamiast ostentacyjnego luksusu, pokolenie Z preferuje małe, osobiste dobra, takie jak kosmetyki organiczne, świeżo upieczony chleb 
na zakwasie i drobne przedmioty rzemieślnicze z historią. 

Czy będzie to miało również wpływ na architekturę i projektowanie? Zdecydowanie! Firma IKEA, zawsze pozostająca w zgodzie 
z najnowszymi trendami, uruchomiła usługę leasingu. Zamiast kupować meble, można je wypożyczyć. Po pewnym czasie można 
zmienić meble, kolor lub wzór.

Młodzieńczy duch pokolenia Z odzwierciedla się przede wszystkim w ich sposobie projektowania. Uwielbiają oni zabawne formy, 
żywą paletę kolorów i eksperymentalne wykorzystanie materiałów.

Wyrazista, różnorodna paleta barw, charakteryzująca pokolenie Z wyraża ich szczere opinie. Żółty oznacza spontaniczność i wiarę 
w lepszą przyszłość. Liliowy i pudrowy róż to ulubione kolory pokolenia Z, natomiast intensywna czerwień symbolizuje młodzieńczą 
energię.

W architekturze, dziedzinie tradycyjnie nieco wolniej podążającej za trendami, w ostatnich latach obserwujemy większą gotowość 
do eksperymentowania z kolorami. W najbliższych latach tendencja ta będzie jeszcze silniejsza. Podczas gdy wiele budynków było 
kiedyś w przeważającej mierze szarych lub białych, wielu architektów obecnie stawia na zastosowanie rozwiązań kolorystycznych.

Dobrym przykładem jest pawilon plażowy architekta/artysty Johna Körmelinga w Knokke-Heist, który gwarantuje maksymalną 
widoczność dzięki zastosowaniu wyrazitego koloru żółtego, ale także symbolizuje słońce i zabawę. 

 
Atelier Vens Vanbelle, młoda firma architektoniczna z Belgii, często stosuje wyraziste kolory. Przykładowo, w jednym ze swoich 
projektów zastosowali żółtą cegłę.

Bel Architecten również nie boją się odważnych i wyrazistych kolorów, co najlepiej potwierdza ich projekt jasnoniebieskiego domu 
z jasnoczerwonymi oknami.
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https://www.bel-architecten.be
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PAPYRUS WHITE 

Fine Textured

AE03059901820 

iSimar, Spain

SIGNAL BLACK 

Fine Textured

SD030C4900420

SAND YELLOW 

Smooth - Matt

AE30011100220

POLAR BREEZE 

Fine Textured

SD03076213520

GREY BEIGE 

Fine Textured

AE03051101920

PAPYRUS WHITE 

Fine Textured

AE03059901820

BEIGE RED 

Smooth - Matt

AE30013301220
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Pandemia koronawirusa sprawia, że spoglądamy w przeszłość 

i odnajdujemy nostalgię w eklektycznej architekturze i najbogatszych 

wnętrzach.

w architekturze
Wszędzie, gdzie to możliwe staramy się jak najdokładniej zachować historię i detale 
istniejących budynków. Architektura staje się ciekawą mieszanką elementów 
historycznych z eleganckimi, współczesnymi komponentami. Bazę stanowią biele, 
z zielenią mchu i czernią jako kolorami akcentującymi.

w designie
Od kiedy pozostanie w domu stało się nowym trendem, znajduje on odzwierciedlenie 
w przytulnych wnętrzach naszych mieszkań i domów. To co stare i nowe, jest ze sobą 
splecione, metal, drewno i inne naturalne materiały, takie jak wiklina, idą w parze.  
Ciepłe, ziemiste odcienie definiują nasze wnętrza, podkreślone żółtym kolorem piasku 
i różem w odcieniu nude.
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refuge
Danzingerkade 125, The Netherlands  MVSA Architects | Bart van Hoek Photography
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CLAY BROWN 

Smooth - Matt

AE30018800320

LIGHT BRONZE C32 

Smooth - Matt - Metallic

SD201C1164121

VERDIGRIS 

Fine Textured - Metallic

SD031C6027020

PRECIOUS SAND 

Fine Textured - Metallic

SD031C8006020

GREEN BROWN 

Fine Textured

AE03058800020

SIMPLY COPPER 

Smooth - Matt - Metallic

SD301C2040020
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Studio Segers, Todus, Lukas Pelech

Naturalne, organiczne kształty przemawiają własnym, estetycznym 

językiem, barwione miękkimi, czystymi kolorami, tworząc nowy rodzaj 

doskonałości.

w architekturze
Nowe, organicznie, faliste kształty fasad i okładzin tworzą nowy rodzaj doskonałości. 
Okna i drzwi łączą się łagodnie, tworząc spójną całość. Brązowy kolor zdecydowanie 
dodaje charakteru na zewnątrz budynków, a ciepłe, miedziane odcienie dodają odrobiny 
kobiecości.

w designie
We wnętrzach dominują materiały typu terakota i naturalne barwy np. brąz gliny. Meble 
metalowe zyskują naturalne, matowe lub drobnostrukturalne wykończenie. Falujące, 
płynne, łagodnie przechodzące kształty przyczyniają się do ekologicznego aspektu 
tego trendu.
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core
Blå Station AB, Sweden
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RED ORANGE 

Fine Textured

AE03052200120

ELECTRIC DREAM 

Smooth - Matt - Metallic

SD301C5016020

FRESH MOSS 

Smooth - Matt - Metallic

SD301C6010020

POLAR FOREST 

Fine Textured

SD03076702020

OCHRE YELLOW

Smooth - Matt

AE300C1102420

GREY WHITE

Smooth - Matt 

AE300C9900220
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Pami Office Furniture , Belgium
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Związek pomiędzy starszym i młodszym pokoleniem wpływa 

na architekturę i projektowanie wnętrz poprzez koncepcję 

współdzielenia.

w architekturze
Przestrzenie wspólne są wynikiem integracji pokoleń. Architektura koncentruje się 
na mieszkalnictwie socjalnym, wspólnymi przestrzeniami społecznymi z ogrodami 
i zielonymi dachami. Zrównoważony rozwój jest kluczowym aspektem tego trendu, 
z ciemną zielenią i szarawą bielą w roli głównych kolorów.

w designie
 
Meble są przeznaczone do użytku wielopokoleniowego, z trwałością sięgającą 
aż do 3 pokoleń. Dominują oryginalne, zabawne, ale zawsze funkcjonalne kształty, 
które wykorzystują w pełni swoją przestrzeń. Stonwane kolory mieszają się 
z eklektycznym kolorem pomarańczowym, żywym błękitem i świeżą zielenią.
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TIMELESS RUST 

Speckled - Fine Textured

SD034C8023020

INTENSE CARBON 

Smooth - Matt - Metallic

SD301C4014020

PEARL MOUSE GREY 

Smooth - Matt - Metallic

AE20117704820

POLAR DUST 

Fine Textured

SD03078701020

POLAR ASH 

Fine Textured

SD03077750220

GOLD SUPREME 

Fine Textured - Metallic

SD031C1033020
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Mia Arte, Poland

Figaro Auditorium, France | Studio Briand & Berthereau©

Pod wpływem lęku w naszym zmieniającym się świecie, przyszłość 

jawi się nam w najciemniejszych barwach.

w architekturze
Chcemy schronić się w dużych pomieszczeniach, które są przytulne i jednocześnie 
zapewnią nam poczucie przestrzeni i bezpieczeństwa. Ściany i fasady inspirowane 
są skałami i jaskiniami, w doskonałej harmonii z chłodnymi, prostymi liniami. Po raz 
kolejny, naturalne materiały o nieregularnych kształtach, takie jak wapień, są wyraźnie 
widoczne w połączeniu z eleganckim, gładkim, aluminium w ciemnym odcieniu. 
Głównymi kolorami są szary i czarny.

w designie
 
Wnętrza to zaciszne przestrzenie, ciemne, ale przytulne, z nutką gotyku. Łączymy 
nowoczesność i starożytność, np. metal z kamieniem naturalnym. Meble mają 
minimalistyczny kształt i formę, wykonane są z cennych materiałów, takich jak ciemne 
marmury. Żólty piaskowy kolor wzbogacony metalicznym efektem i stonowanym khaki.
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cover story

OXIDE 2 

Speckled - Fine Textured - Metallic

AE03418112420

QUARTZ 2 

Speckled - Fine Textured - Metallic

AE03411122920
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cover story

Firma Blå Station powstała z pragnienia projektanta, 
aby produkować meble, które sam lubił i które według niego 
zasługiwały na miejsce na rynku.

Blå Station to firma rodzinna. Znajduje się w dawnej szwalni w Åhus, 
na południowo-wschodnim wybrzeżu Szwecji, gdzie morze jest tak samo 
niespokojne, jak oni sami.

Projektantami kieruje chęć wprowadzenia do produkcji pięknych, 
oryginalnych, funkcjonalnych mebli, które bez problemu znajdą 
nabywców. Ciekawość jest źródłem inspiracji, bo ciągle poszukują nie 
tego, co już znane i sprawdzone, ale tego, co nieoczekiwane, jeszcze nie 
odkryte. 

Ich myśli koncentrują się na wnętrzach, które nas zdumiewają – na tym, 
jak są zbudowane i jak działają. Jak oddziałujemy na siebie w przestrzeni 
publicznej? Jakie są wymagania społeczeństwa? Czy nasz sposób 
socjalizacji się zmienił? Istnieje wiele pytań, które inspirują nas 
do myślenia poza schematami.  

W Blå Station dokonują wyborów w oparciu o emocje i sumienie. 
Przestrzegają oni siedmiu kryteriów zrównoważonego rozwoju, a 
ponadto zdecydowali się produkować wszystko w Szwecji. Zrobili to, by 
być pewnym, że każde ogniwo w łańcuchu produkcji będzie spełniało ich 
wymagania.

W przypadku mebli zaprezentowanych w tej edycji magazynu „vibes” 
projektanci w Blå Station wybrali farby proszkowe Axalta Coating 
Systems. Oxide 2 i Quartz 2 to połączenie farb proszkowych z efektem 
nakrapianym (ang. speckled) i metalicznym, o delikatnej, drobnej 
strukturze. Dowiedz się więcej o naszych metalicznych farbach 
proszkowych klikając link poniżej.

www.blastation.com
www.axalta.pl/metallics-are-us

Blå Station AB, Szwecja
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designer vibes

PASTEL TURQUOISE 

Smooth - Matt

AE30006016523

PETROL BLUE 

Smooth - Semi-gloss

AE60005017223

GLACIAL WHITE GREEN 

Smooth - Semi-gloss

AE60006016623
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designer vibes

Ash & Lacy to synonim innowacyjności i wysokich 
standardów inżynierskich od 1860 roku.

Grupa Ash & Lacy produkuje różnorodną gamę zachwycających 
produktów i systemów dla branży budowlanej, motoryzacyjnej, 
akustycznej i audio, eksportując towary do wielu krajów na całym 
świecie.

Ich ostatni projekt spektakularnej i inspirującej fasady budynku One 
Brewery Wharf w Leeds wywołuje efekt wow. 

Jest to doskonały przykład tego, co dzieje się, gdy wspaniały 
pomysł ożywa dzięki ścisłej współpracy technicznej i specyfikacji 
sprawdzonych rozwiązań wysokiej jakości.

Zbudowany przez Roofdec Ltd. prestiżowy budynek mieszkalny 
w wysokiej zabudowie wyposażono w system 3 mm aluminiowych 
płyt podtynkowych VariAL-CF klasy A2-s1,d0, przetestowany przez 
CWCT. W projekcie Ash & Lacy Finishes zastosowali farby Axalta 
Powder Coatings w standardzie Qualicoat z uderzającą kombinacją 
pastelowego turkusu, błękitu i bieli lodowcowej.

Co najważniejsze, dopasowane elementy obrzeży są malowane 
proszkowo i klasyfikowane według tych samych wysokich standardów, 
co gwarantuje, że nie ma żadnych kompromisów, wizualnych 
lub innych, związanych z wykonaniem, na drodze do spełniania 
najwyższych standardów. 

Teraz każdy może zobaczyć rezultat!

www.ashandlacy.com
www.axalta.pl/alesta-ap
Fotografia: Gary Britton Photography

Ash & Lacy, Wielka Brytania
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designer vibes

WINE RED 

Fine Textured

AE03053300520
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designer vibes

Bujnie, to studio projektowe specjalizujące się 
w projektowaniu roślin, założone przez Szymona i Izabelę 
Serej w 2016 roku.

Czysta forma i precyzyjne, ręczne wykonanie to cechy 
charakterystyczne projektów Bujnie. Wszystkie produkty tworzą 
w sposób, który pozwala skupić uwagę na roślinie i wyeksponować 
jej naturalne piękno. Oprócz cech funkcjonalnych, bardzo ważna jest 
estetyka. 

Bujnie: „Chcemy, by bujne elementy wyposażenia stanowiły elegancką, 
graficzną ozdobę każdego wnętrza. Niezależnie, czy mowa o domu, 
biurze, restauracji, czy hotelu.”

Axalta Coating Systems jest dostawcą farb proszkowych 
dla wyrafinowanych kwietników produkowanych przez Bujnie.

Poza stałą ofertą, studio Bujnie wykonuje również projekty 
indywidualne. Ze stali mogą stworzyć wszystko, dlatego realizują 
nawet najśmielsze wizje architektów!

www.bujnie.pl
www.axalta.pl/finetextured

Bujnie, Polska
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designer vibes

GRAPHITE 

Smooth - Semi-gloss - MarResistant

EP70197353121 (Epoxy-polyester, indoor quality)
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designer vibes

Elfa to spersonalizowane i trwałe pomysły w 
zakresie funkcjonalnych rozwiązań do przechowywania, 
zaprojektowane w Szwecji.

Elfa oferuje systemy przechowywania stworzone z myślą 
o indywidualnych potrzebach, które zmieniają się przez całe życie. 
Portfolio ich produktów obejmuje niestandardowe drzwi przesuwne, 
oraz szafy naścienne i wolnostojące w trwałym, funkcjonalnym 
wzornictwie najwyższej jakości.

Ich pomysłowy system Click-in z jego niezrównaną elastycznością 
i inteligentną funkcjonalnością jest teraz dostępny również w nowym 
grafitowym kolorze. Asortyment składa się z elementów wyposażenia 
do przechowywania odzieży, a wyjątkowy, ciepły, szary kolor nada 
Twojej szafie wyjątkowo luksusowy i nowoczesny wygląd.

Grafit doskonale komponuje się z tradycyjnym skandynawskim 
wystrojem wnętrz, jak i modnym miejskim stylem. Idealnie sprawdzi 
się jako otwarty schowek lub w połączeniu z przesuwanymi drzwiami. 
Niezależnie od tego, co wybierzesz, masz gwarancję rozwiązania, które 
podkreśli styl Twojego domu.
Grafit to kolor opracowany specjalnie dla firmy Elfa, który pomaga 
nadać garderobie ciepły, luksusowy i nowoczesny charakter.

Zespół Axalta Powder Coating z siedzibą w Västervik zaprojektował 
i opracował ten bardzo specyficzny kolor dla Elfy. Jest to produkt 
epoksydowo-poliestrowy do zastosowań wewnętrznych 
z właściwościami Alesta® MarResistant. Właściwości te zapobiegają 
zarysowaniom profili spowodowanym użytkowaniem i czyszczeniem. 
Dzięki temu jest to idealnie rozwiązanie dla firmy Elfa.

www.elfa.com
www.axalta.pl/marresistant

Elfa, Szwecja
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designer vibes

ANODIC BLACK 

Smooth - Matt  - Metallic

AE20104000720

ANODIC NATURA 

Smooth - Matt  - Metallic

AE20107000120
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designer vibes

Ultraleggera, Studio Zieta, najlżejsze 
krzesło na świecie.

Oskar Zięta, architekt, założyciel i dyrektor generalny Zieta 
Prozessdesign, postanowił zmierzyć się z wagą piórkową klasycznej 
koncepcji Gio Ponti o nazwie Superleggera. Dziełem Zięty jest 
Ultraleggera – najlżejsze krzesło na świecie. Projekt Pontiego osiągnął 
wagę 1700 gramów, podczas gdy niektóre prototypy Oskara Zięty 
spadły do 1600 gramów.

Stabilność, trwałość i minimalizm formy są tu głównymi elementami. 
Ten ostatni czyni go ponadczasowym i pozwala zmieścić 
w każdej przestrzeni. Stabilna konstrukcja jest gwarancją 
długotrwałego użytkowania. 

Projekt Ultraleggera doskonale wpisuje się w aktualne trendy 
i oczekiwania konsumentów, zwłaszcza w zakresie rozwiązań 
przyjaznych dla środowiska. Zgodnie z ideą MMT (Mono Material 
Thinking – myślenia jednomateriałowego), krzesło wykonane jest 
z jednego materiału – aluminium, co pozwala na jego całkowity 
recykling. Jego aluminiowa rama, siedzisko i oparcie są bardzo trwałe 
dzięki mocnym spoinom łączącym wszystkie elementy krzesła, tak jak 
w przypadku profesjonalnej ramy rowerowej. Rozwiązanie 
to stanowi drogę do zrównoważonego rozwoju, wpisując się w trend 
gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym. Zakłada ona wytwarzanie 
produktów z materiałów, które mogą być odzyskiwane i ponownie 
wykorzystywane.

Do wykończenia krzesła wybrano dwie farby proszkowe Axalta Coating 
Systems z kolekcji Anodic.

Dowiedz się więcej:
www.zieta.pl
www.axalta.pl/anodic

Zieta Prozessdesign, Polska
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COLOURit.

ANODIC GOLD 

Smooth - Matt  - Metallic

AE20111000820

26



COLOURit.

COLOURit. bezpłatny serwis panelowy Axalta.

Kolor w architekturze ma niezwykle istotne znaczenie. Nadaje 
tożsamość, podkreśla znaczenie, reprezentuje jakość i przestrzegane 
wartości. Nasze farby proszkowe spełniają wszystkie te kreatywne 
i funkcjonalne wymagania wyjątkowo dobrze i na najwyższym 
poziomie. 

Kolor elewacji, elementów konstrukcyjnych, okien, drzwi i innych 
szczegółów w architekturze i elementów fasad, pomaga podkreślić 
dany obiekt, tworzy tożsamość lub integruje go z otoczeniem. 
Axalta Coating Systems wspiera Ciebie jako architekta, projektanta, 
konstruktora fasad, oferując szeroką gamę farb proszkowych 
odpowiednich do wszystkich zastosowań. Aplikacja COLOURit., 
umożliwia wirtualne powlekanie powierzchni i obiektów w różnych 
odcieniach kolorów o różnych stopniach połysku, strukturach 
i efektach.

Ta aplikacja online jest dostępna bezpłatnie. Używaj COLOURit. 
wszędzie, na swoim smartfonie, tablecie lub komputerze. 

Przeglądaj ponad 1200 kolorów, efektów i wykończeń w tym 
poręcznym narzędziu, a wybrane próbki otrzymasz w ciągu kilku dni.

www.axalta.com/colourit

narzędzie firmy Axalta
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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

Middle East, North-Africa
Tel: +971 48217600
infome@axalta.com

@axaltapowdercoatingsemea

www.axaltacolourit.com
Możliwość zamówienia próbnika kolorów

Zamów magazyn „vibes” 2. 2020 wraz 
z próbnikiem kolorów za pośrednictwem

www.axalta.pl/vibes-2.2020

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 małym, korzystasz z naszych farb 

proszkowych i chciałbyś opowiedzieć swoją historię całej Europie w 9 

językach, po prostu wyślij wiadomość e-mail do naszego 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!


