Axalta handhaaft leidende positie in autokleuren met het 68e Wereldwijde
autokleur populariteitsrapport
Wit blijft wereldwijd de topkleur voor voertuigen. Autofabrikanten produceerden 81% van de
voertuigen in de neutrale tinten van wit, zwart, grijs en zilver
In veel markten een verschuiving van zilver naar grijs. Grijs wordt gezien als moderner en
luxueuzer
Autokleurentrends van groene en blauwe tinten synchroon met huis- en modetrends

18 december 2020 - Axalta (NYSE: AXTA), een toonaangevende w ereldw ijde leverancier van
vloeibare- en poedercoatings, heeft zijn 68e jaarlijkse W ereldw ijde autokleur
populariteitsrapport uitgebracht. Daaruit blijkt dat de meest voorkomende autokleuren op de
w eg vandaag w it (38%), zw art (19%) en grijs (15%) zijn. Grijs steeg w ereldw ijd met tw ee
procentpunten en staat op de hoogste plaats in 10 jaar.
W it is de afgelopen drie jaar stabiel gebleven met 38% van de totale w ereldmarkt. Het is al
10 opeenvolgende jaren w ereldw ijd de meest gekochte autokleur. Zilver blijft in alle regio’s
minder gew ild en de populariteit ervan staat nu in de enkele cijfers met 9%. Zw art houdt jaar
na jaar stand en blijft een favoriet voor luxe voertuigen.
Het W ereldw ijde autokleur populariteitsrapport van Axalta is gebaseerd op gegevens uit elk
land dat consumentenauto's produceert. Het biedt gedetailleerde productiegegevens zodat
autofabrikanten trends en patronen over de hele w ereld en in bepaalde markten kunnen
bepalen.
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“Het rapport laat de kooptrends van consumenten zien en die beïnvloeden onze ontw ikkeling
van innovatieve kleuren voor de toekomst”, zegt Nancy Lockhart, Global Product Manager van
Kleur bij Axalta. “W e zijn erg blij dat w e deze inzichten met onze klanten kunnen delen. Door
onze toonaangevende kleurtechnologie, diepe marktervaring en trendgegevens samen te
brengen, kunnen w ij samen met onze klanten dynamische kleuren tot leven brengen.”
Axalta w erkt er hard aan om autokopers innovatieve kleurkeuzes te bieden die
toonaangevend zijn op het gebied van design. Recente autotrends volgen de nieuw ste huis-,
mode- en producttrends op de voet, w aaronder een voorkeur voor groenblauw e en groengele
tinten. Ook opmerkelijk is de w ereldw ijde toename in het gebruik van grijs en de
kleurnuances die deze kleuren tot leven brengen, zoals de toevoeging van fijne vlokeffecten
of vleugjes van kleurrijke vlokken.
De resultaten van het W ereldw ijde autokleur populariteitsrapport van Axalta zijn gebaseerd
op een analyse van autoproductiedata in 2020 en zijn een indicator van de huidige
markttrends. Axalta begon in 1953 met het rapporteren over coatingskleuren in de branche
en blijft verslag uitbrengen over kleurentrends. Axalta doet kleurvoorspellingen in het
jaarlijkse w ereldw ijde kleurentrendrapport. Autokleuren blijven evolueren naarmate
voertuigen en de voorkeuren van consumenten evolueren. Axalta ontw erpt
basisconceptkleuren die esthetisch en functioneel goed aansluiten bij de oppervlakken van
voertuigen. Bezoek voor meer informatie het jaarlijkse W ereldw ijde autokleur
populariteitsrapport en Kleurentrendrapport. De rapporten van voorgaande jaren zijn hier te
vinden.
Over Standox
Standox, een w ereldw ijd lakmerk van Axalta, is de beste keuze voor professionele
schadeherstellers Klanten kunnen op Standox vertrouw en om, elke keer w eer, accuraat en
snel resultaten van de beste kw aliteit te behalen. Ons merk w ordt vervaardigd in W uppertal,
Duitsland. Standox zorgt ervoor dat haar onze klanten klaar zijn voor toekomstige
digitalisering door w erkprocessen te verbeteren met digitale hulpmiddelen. Standox
ondersteunt klanten met relevante marktinzichten dankzij uitgebreide goedkeuringen van
autofabrikanten evenals fleet-, lease- en verzekeringsmaatschappijen. Dit w eerspiegelt de
positie van het merk als een toonaangevende partner voor de automobielindustrie. Standox de kunst van het schade herstellen.

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/standox_nl/nl_NL/about-us/news/axalta-2020-color-popularityreport.print.html

