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colour of
2016		
Het is ondertussen een jaar geleden dat we onze eerste
editie van ‘vibes’ lanceerden, en we hebben veel mensen
geïnspireerd ...

We zagen dat onze kleurbegeleiding heel erg gewaardeerd
werd door ontwerpers en architecten - creatievelingen die altijd
op zoek zijn naar de perfecte balans tussen iets functioneels
creëren en tegelijkertijd de zintuigen van hun klanten
prikkelen. Soms bleek dat een uitdaging te zijn, maar in nauwe
samenwerking lukte het ons toch. Naast onze knowhow op het
gebied van kleuren bieden wij de creatieve vakman de beste
technische dienstverlening, omdat kwaliteit altijd voorgaat bij
Axalta !

Wij zijn constant op zoek naar de recentste trends, en niet
alleen wat kleur betreft - texturen en effecten worden steeds
belangrijker. Wij bepalen elke selectie en samenstelling van
de vibes-kleuren op basis van de voorbije verkoop en daarbij
verliezen we ook nooit de ‘trage’ lifestyletrends uit het oog!
Met een aandeel van 40 % was grijs, grijs en grijs de headliner in
2016, hoewel dit aandeel niet zo snel groeide als in het verleden
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(amper 8 % meer dan in 2015). Wit volgt nog altijd als tweede
met 30 %, met een volume dat met 10 % steeg in vergelijking
met 2015. Ook zwart bekleedt dezelfde plaats als vorig jaar,
maar het groeide wel exponentieel met 18 %. Wanneer we
deze cijfers bekijken, kunnen we gerust concluderen dat deze
iconische kleuren aan een trendy opmars bezig zijn!

Matte afwerkingen zijn opnieuw met 31 % gegroeid, net als
vorig jaar, en fijne texturen zijn significant gestegen met 21 %,
wat de toenemende nood aan tastbaarheid aangeeft. Er was
zeer veel vraag naar metaaleffecten als brons, goud, roest en
aluminium. Daar hebben we ons aanbod uitgebreid. Onze kleur
van het jaar 2016 is Anodic Gold AE20111000820. Deze kleur
werd geselecteerd voor elke editie van vibes in 2016. Ze past bij
elke combinatie en ademt altijd geraffineerde klasse en luxe uit!

Mogen wij u nog eens onderdompelen in deze eerste editie van
2017  ?

Bestel uw ICONISCHE kleurenwaaier via:
http://www.axaltacolourit.com/vibes201701e.php
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Onze wereld
is aan het
veranderen
vibes, de ICONISCHE editie 1.2017
Deze tijd van beweging brengt onze wereld ongekende energie. In de zoektocht naar nieuwe mogelijkheden
voor een mooiere toekomst passen de nieuwe generaties zich aan de veranderende dynamiek aan. Mondiale
kwesties, technologische evolutie en digitalisering van de echte wereld: het zijn stuk voor stuk factoren die
bijdragen aan pas ontdekte schoonheid. Nieuwe perspectieven, ‘augmented reality’, gedigitaliseerde materialen
en varianten op klassiekers nemen ons mee op een reis naar nieuwe ontwerphorizonten.
En dat is precies hoe deze selectie van 40 dynamische, SuperDurable poederlakken tot leven gekomen is: met
een passie voor architectuur en ontwerp, geleid door een duidelijke visie op de veranderingen in onze wereld.
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eden garden
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De natuur vormt de kern in de
ontwikkeling van een betere
toekomst. De natuur is het antwoord
op de nood aan evenwicht en
sereniteit, dankzij het gebruik van
zacht wit en subtiel brons, die in
de verf gezet worden door frisse
groentinten. Minimalisme, biomimicry
en willekeur bepalen de vormen.

In de levenswijze van een Eco-burger
ademt de architectuur de natuur, in een
minimalistisch architectonisch concept met
heldere open ruimten en kleuren waarvan
licht de kern vormt.
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energy
manifesto
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Digitale vormen, kleuren en
inspiratie die tot leven komen dankzij
technologische ontwikkelingen
met het gebruik van krachtige
schakeringen van rood, blauw en
oranje. De vormen zijn duidelijk
omlijnd door kleurblokken en het
vernieuwende gebruik van cutouts in het oppervlak en andere
volumetrische onregelmatigheden.

Architecten creëren dynamische randen en
3D-effecten, gebruikmakend van een speels
kleurenpalet dat geïnspireerd werd door de
digitale wereld, contrasten worden gecreëerd
door de combinatie van kleur en neutrale

Me
SD tallic
03
1C Asph
40 alt
20
02
0

Co
n
SD cret
30 e T
1C ou
79 ch
00
62
1

Urb
SD an C
30 em
1C
70 ent
18
02
0

Aq
SD ua Sp
13
0C lash
50
17
02
0

Ele
SD ctric
30 Dre
1C
50 am
16
02
0

De
SD nim E
30
1C ffect
50
15
02
0

Int
SD ense
30
C
1C arbo
40
14 n
02
0

Gro
SD ovy
30 Re
1C d
30
13
02
0

Dig
SD ital R
30
1C ed
30
12
02
0

Kin
SD etic
13 Tan
0C
20 gerin
11 e
02
0

bouwvormen.
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arty fusion
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Wereldburgers van vandaag
overstijgen de traditionele grenzen
en zoeken nieuwe uitgangspunten
in ontwerpen en in het leven.
City Terracotta
SD031C8021020

Gevlochten en geweven
bekleding en texturen weerspiegelen

Fa‘Brick
SD031C8022020

Timeless Rust
SD034C8023020

het vakmanschap dat door alle
culturen nagestreefd wordt. Warm
geoxideerd groen vermengd met

Cast Iron
SD031C4900520

rood- en kopertinten.

Smoked Steel
SD031C8025020

Met groot vakmanschap creëert de
Modern Khaki
SD130C6026020

architectuur tijdloze ontwerpen, met
accenten van verweerd metaal en een

Verdigris
SD031C6027020

omgeving die herinneringen aan musea
en de oude ateliers van ambachtslieden

Vintage Red
SD031C3300520

oproept.

Blue Workshop
SD031C5029020

Green Factory
SD031C6030020
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techno
precious
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Gecultiveerde schoonheid brengt
Grey Gold
SD301C7031020

hulde aan succes, macht en glorie
Sunny Gold
SD301C1032020

door een spectaculair, sprankelend
schouwspel op te voeren. Betoverend

Gold Supreme
SD031C1033020

zwart, zilver en goud ademen
klassieke grandeur op een door

Fine Pearl
SD301C9034020

Anodised Silver
SD201C7035020

origami geïnspireerde bekleding,
waarbij op elk ontwerp een laagje
edelmetaal aangebracht wordt.

Silver Dream
SD301C7036020

Original Platinium
SD301C7037020

Techno Black
SD801C4038020

Noble Bronze
SD301C8039020

Simply Copper
SD301C2040020

Klassieke glamour geeft opnieuw zijn
theatrale imago aan architectuur. Luxueuze
metalen voeren hedendaags design terug
naar de oude grandeur en creëren iconische
landmarks met de technologie van vandaag.
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designer
vibes…
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Oskar Zięta,
Zieta Prozessdesign, Polen

Zieta Prozessdesign creëert buitengewone voorwerpen.

Oskar Zięta legt uit: dankzij onze originele FiDU-technologie, die we bij Zieta
Prozessdesign gebruiken in combinatie met parametrisch ontwerp, kunnen we
vrij ultralichte, goed aansluitende vormen creëren. Wij werken elke dag met staal
en koper, maar toch bewees het gebruik van aluminium in de FiDU-technologie
pas ten volle de fenomenale ratio van het gewicht van het materiaal ten opzichte
van zijn sterkte. Voor producten die uit dit edele metaal vervaardigd zijn, zijn
goede vaardigheden in het productieproces en ervaring en zorgvuldigheid in
het creatieve proces nodig. Dat alles vormt het extravagante karakter van de
producten. Constructies als de G-Table, die de voordelen van parametrisch
ontwerp toegepast op een materiaal als aluminium volledig benutten, worden
niet alleen producten, maar ook artistiek waardevolle voorwerpen. Wij besloten
om het bijzondere kleurenpalet van Axalta Coating Systems te gebruiken om het
unieke karakter en de bijzonderheid van de meest luxueuze voorwerpen die we
aanbieden, te benadrukken. Elk jaar zullen we een bijzondere kleur in beperkte
oplage (de kleur van het jaar) selecteren voor voorwerpen als de bionische
G-Table. Voor de stukken in de Zieta Collection kozen we een evenwichtig
kleurenpalet, dat past bij het karakter van onze technologie.
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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 ICONISCHE kleurenwaaier via:
http://www.axaltacolourit.com/vibes201701e.php
Bijzondere dank aan:
Philharmonie de Paris by Jean Nouvel, Barco Head Office
by Jasper-Eyers & Partners, BD Barcelona Design,
AZ St. Lucas by Abscis Architecten, Metal Design Works BV,
Ethimo, Tolix, The Orange Cube by JAKOB + MACFARLANE©,
Isati Design Studio, XLBoom, Zieta Prozessdesign

Austria, Greece, Central Europe
Tel: +43 22 36 50 00
powder-austria@axaltacs.com

Norway		
Tel: +47 22 08 79 00
powder.norway@axaltacs.com

Belgium, Luxembourg
Tel: +32 13 53 90 90
powdercoating@axaltacs.com

Poland
Tel: +48 42 677 16 70
powder.poland@axaltacs.com

France, Middle East, Africa
Tel: +33 4 77 96 70 00
alesta-info@axaltacs.com

Sweden, Denmark, Finland
Tel: +46 49 06 62 00
powder.sweden@axaltacs.com

De Riemsdijk 4

T + 31(0)344 620 662

info@eurolacke.nl

Germany
United
Kingdom, Ireland
4004 LC Tiel
F + 31(0)344 617 079
www.eurolacke.nl
Tel: +49 87 03 93 18 10 63
Tel: +44 13 25 34 70 00
contact-cs@axaltacs.com
powdersales@axaltacs.com
Italy
Tel: +39 0 29 59 19 61
powdercoatings.italia@axaltacs.com

Turkey
Tel: +90 26 26 74 00 00
powder.turkey@axaltacs.com

Spain, Portugal
Tel: +34 9 36 10 60 20 / 23
alesta.barcelona@axaltacs.com

www.powder.axaltacs.com
www.powder.axaltacs.com

