Kontakt
Jadwiga Krzywiec
Marketing Communication Specialist
Refinish Systems
Axalta Coating Systems
Poland Sp. z o.o.
ul. Szamocka 8
01-748 W arszaw a
s +48 22 454 6409
t jadw iga.krzyw iec@axaltacs.com

Modne kolory nadwozia: rozwój, wdrażanie i renowacja
Według Globalnego Raportu Popularności Kolorów, opublikowanego przez producenta
lakierów Axalta, w 2019 roku Europę zdominował szary. Ale jak przewiduje się przyszłe
trendy kolorystyczne i wykorzystuje je w branży lakierów samochodowych? I przede
wszystkim jak przeprowadzana jest renowacja takich lakierów? O dodaniu koloru do
palety producenta często decyduje to, czy da się go prawidłowo naprawić. Standox,
globalna marka renowacyjna firmy Axalta, oferuje precyzyjne receptury oraz produkty do
przeprowadzania idealnych napraw.
Z raportu Axalta, w iodącego globalnego dostaw cy lakierów ciekłych i proszkow ych,
dotyczącego najpopularniejszych kolorów nadw ozi samochodow ych w ynika, że w 2019 roku
najczęściej w ybierany był szary – takie nadw ozie miało aż 24% now ych samochodów
sprzedanych w Europie. Drugie miejsce na starym kontynencie zajął biały z udziałem 23%,
choć nadal króluje on w ujęciu globalnym. Trzecim najpopularniejszym kolorem w śród
Europejczyków jest czarny. Razem te trzy kolory odpow iadają za 2/3 rynku now ych
samochodów . Jeśli dodać srebrny, z udziałem 10%, łącznie te cztery kolory stanow ią ponad
3/4 rynku. Niebieski (10%) i czerw ony (6%) to najw yżej notow ane kolory z poza grupy odcieni
neutralnych.
Szary oznacza obiektywizm i profesjonalizm
Elke Dirks, Axalta Automotive OEM Colour Designer na Europę, Bliski W schód i Afrykę, nie jest
zaskoczona rosnącą popularnością szarego: „Szary symbolizuje funkcjonalność
i profesjonalizm, styl i elegancję” – w yjaśnia. „Szary samochód oznacza, że kierow ca nie
potrzebuje przyciągać uw agi jaskraw ym kolorem. Natomiast dzięki now ym pigmentom
i efektom ten niepozorny kolor potrafi napraw dę robić w rażenie. Stw orzenie now ego koloru
zajmuje około dw óch lat, w ięc pracę nad kolorami przyszłości trzeba zaczynać już dziś”.
Zespół Axalta odpow iedzialny za kolory dla producentów OEM analizuje różne czynniki: poza
statystykami dotyczącymi kolorów oraz analizami klientów i modeli samochodow ych patrzą też
na modę i aktualnie panujące nastroje. „Trendy w modzie, meblach i akcesoriach, a naw et
artykuły w magazynach – w skazów ek szukamy w szędzie” – dodaje Elke Dirks.
Bez lakieru do renowacji wszystko na nic
Nie każdy kolor opracow any przez Elke Dirks i jej koleżankę Christiane Lüdecke trafia na
nadw ozia. Czasami jest to spow odow ane problemami zw iązanymi z procesem produkcji,
a czasami w iąże się to z opracow aniem receptury lakieru renow acyjnego. „Opracow anie
lakieru dla producenta samochodów nie obejmuje tylko lakieru produkcyjnego, lecz także
produkty, które umożliw ią w arsztatom renow acje i idealne odtw orzenie koloru nadw ozia” –
w yjaśnia Harald Klöckner, Head of Standox Training na region EMEA.
Specjaliści Standox są w ciągłym kontakcie z pracow nikami sektora OEM. „Ta w spółpraca
w naturalny sposób ułatw ia tw orzenie odpow iednich receptur i lakierów renow acyjnych” –
dodaje Harald Klöckner. Tak bliska koordynacja prac nie jest oczyw ista: nie w szyscy
producenci lakierów OEM są obecni na rynku renow acyjnym – i odw rotnie.
60 nowych receptur tygodniowo
Prace nad recepturą lakieru renow acyjnego są niezw ykle czasochłonne. W ymagają
identyfikacji pigmentów poprzez analizę mikroskopow ą, obliczenia proporcji mieszania
i w ykorzystania robotów do aplikacji, aby uzyskać neutralny efekt. Te w szystkie procesy są
nieustannie monitorow ane i doskonalone. W ten sposób Standox opracow uje około 60
now ych receptur tygodniow o i udostępnia je w oprogramow aniu kolorystycznym online
Standow in iQ. „To mnóstw o pracy” – przyznaje Harald Klöckner. „Ale dzięki temu w iemy, że
nasi partnerzy mogą za każdym razem uzyskać idealny kolor”.
W ięcej informacji Standox na temat kolorów samochodow ych na stronie
w w w .standox.com/think-colour. Szczegółow e informacje na temat raportu dotyczącego
popularności kolorów można znaleźć na stronie w w w .axalta.pl.
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O marce Standox
Standox, globalna marka renow acyjnych systemów lakierniczych Axalta, to najlepszy w ybór
dla profesjonalnych serw isów . Klienci mogą polegać na produktach marki Standox, poniew aż
szybko uzyskają zamierzony efekt i najw yższej klasy w ykończenie. Marka pochodząca z
niemieckiego W uppertalu pomaga w przygotow aniu klientów na cyfrow ą przyszłość poprzez
popraw ę w ydajności procesów i ich digitalizację za pomocą cyfrow ych narzędzi. Standox
w spiera klientów nie tylko dzieląc się z nimi w iedzą, ale rów nież zapew niając strumień zleceń
dzięki licznym aprobatom producentów samochodów i w sparciu firm leasingow ych, flotow ych
oraz ubezpieczeniow ych, które dow odzą pozycji marki jako w iodącego partnera dla firm z
branży motoryzacyjnej. Standox – sztuka lakierow ania.

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/standox_pl/pl_PL/about-us/news/trendy-car-colours--development-implementation-and-repair.print.html

