
Axalta breidt leiderschap in autokleuren verder uit met 69e
wereldwijde autokleur populariteitsrapport

14 januari 2022 - Axalta (NYSE: AXTA), een toonaangevende wereldleider in
vloeibare en poedercoatings, heeft de 69e editie van zijn jaarlijkse Global
Automotive Color Popularity Report uitgebracht. Uit het verslag blijkt dat de meeste
auto's die vandaag de dag op de weg rijden, wit (35%), zwart (19%) en grijs
(19%) zijn. De kleur grijs is wereldwijd met vier procent toegenomen. De resultaten
van het rapport over de wereldwijde populariteit van autokleuren zijn gebaseerd op
Axalta's analyse van productiegegevens voor 2021 van de belangrijkste
autoproductielanden en zijn een indicator voor markttrends. 

Sinds 2011 komen witte voertuigen wereldwijd het meeste voor, waarbij Azië de
meeste witte voertuigen produceert. De populariteit van de kleur wit bereikte in
2017 een hoogtepunt met een aandeel van 39%, maar is sindsdien in diverse
regio's jaarlijks gedaald. Dit jaar is de kleur wit met drie procent gedaald. De daling
werd gezien in alle regio's, maar was het sterkst in China, waar de kleur wit afnam
met 7%.

Voor het derde jaar op rij is Europa de enige grote regio waar grijs met 27% de
populairste kleur is. Zilver is het populairst in Zuid-Amerika, waar het met 23% op
de tweede plaats staat. Zwart komt met 22% het meest voor in Europa en blijft
het luxesegment aanvoeren. Noord-Amerika heeft de meeste rode nieuwe auto's
op de weg met 8%.

Het jaar 2021 was niet makkelijk voor de automobielsector vanwege de impact die
het tekort aan halfgeleiderchips had op de productie van auto’s. "Wij verwachten
dat de vraag van consumenten de trends in de populariteit van autokleuren zal
aanjagen", zegt Nancy Lockhart, Global Product Manager of Colour bij Axalta.

Axalta begon in 1953 met het verzamelen van informatie over kleuren in de
lakindustrie en rapporteert regelmatig over kleurentrends en -voorkeuren.
Bovendien worden kleurprognoses gepubliceerd in Axalta's wereldwijde jaarlijkse
Colour Trend Forecast. Autokleuren zijn onderhevig aan de veranderende
autotrends en voorkeuren van consumenten. Axalta ontwikkelt kleurenconcepten
die esthetisch en functioneel perfect aansluiten op voertuigoppervlakken. Voor
meer informatie, zie het jaarlijkse Global Automotive Color Popularity Report,
het Color Trend Report en de Consumer Preferences Survey. De verslagen van
voorgaande jaren zijn hier te vinden.

Ga voor meer informatie over Axalta naar www.refinish.axalta.eu.
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