
Axalta presenterar 2021 års Global Automotive Color of the
Year: ElectroLight

15 JANUARI 2021 – Axalta (NYSE: AXTA), en ledande global leverantör av
våtlacker och pulverfärger, tillkännagav sin Global Automotive Color of the
Year för 2021 – ElectroLight.

ElectroLight är en uttrycksfull och uppfriskande gröngul nyans med djärva,
moderna toner som ger en air av stil, energi och flärd. ElectroLights unika
personlighet för tankarna till en blandning av sportig design med funktionella
prestanda och är mycket mångsidig när den kombineras med antracitfärgade
tvåtonsdetaljer eller matt finish på en rad olika mobilitetslösningar. Vidare är
ElectroLight sammansatt med reflekterande egenskaper som gör att den lätt
upptäcks av lidarsystem (Light Detection and Ranging), samtidigt som dess
skiktade struktur och pigmentinnehåll lätt fångas upp av radarsystem.

”Att erbjuda innovativa produkter som ligger före trendkurvan är en del den dagliga
kärnverksamheten för oss på Axalta”, säger Hadi Awada, en senior vice president
på Axalta. ”ElectroLight är ytterligare ett steg mot att lysa upp vägen till en grön
framtid för alla fordonstyper, inklusive autonoma fordon. ElectroLight har
utvecklats med hänsyn till rörlighetsavkännande teknik och kombinerar passion för
individuell anpassning med lackeringsvetenskap för att bilda en funktionell och
dynamisk kulör.”

Helautonoma fordon har aldrig varit närmare att bli en realitet, och de kommer
alltmer att använda sig av lidar- och radarteknik för att se och interagera med
omvärlden. ElectroLight uppfyller industrins säkerhetsstandarder och förbättrar
prestandan för båda typerna av system, vilket gör kulören till ett utmärkt val vad
gäller såväl trendighet som teknik.

Även om Axaltas Global Automotive Color Popularity Report för 2020 visar att vitt
förblir den mest köpta fordonskulören globalt sett, så ökar kundernas intresse för
fordonsfärger med ett mer särpräglat och personligt uttryck. Grönt har påverkat
både blå och gula kulörpaletter i dagens fordonsmarknadstrender och därmed drivit
kulörerna i en mer excentrisk riktning. Detta gäller bland annat Sea Glass, en
grönaktig blå nyans, tillika Axaltas Global Automotive Color of the Year för 2020 –
och nu ElectroLight, en gulaktig grön nyans.

Nancy Lockhart, global product manager för kulörer på Axalta, säger: ”Vår kulör för
2021 för tankarna till hållbarhet, lycka och säkerhet. ElectroLight ligger i framkant
av dagens kulörtrender, samtidigt som den föregriper framväxande tekniska
framsteg. Kunderna är på jakt efter en särpräglad kulör, vilket ElectroLight i högsta
grad är samtidigt som den vittnar om en progressiv inställning till styling och
design av fordon.

Axalta leder lackeringsbranschen inom mobilitetslacker och vattenbaserad teknik,
samt erbjuder produkter som är lätta att applicera och ger enastående
prestandaegenskaper med olika glansnivåer. Dessa miljövänliga system ger
produkter med låg VOC-halt (flyktiga organiska föreningar) samt effektiva lösningar
för alla tillämpningar, från snöskotrar till lätta fordon, tivoliattraktioner och mycket
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annat.

Axalta arbetar aktivt för att fortsätta att tillhandahålla innovativa kulöralternativ för
bilköpare och lackerare som går i bräschen för design, samt för att skapa
konceptkulörer som är estetiskt och funktionellt fördelaktiga för fordonsytor.
Besök axalta.com/color för mer information om ElectroLight.

Om Standox

Standox, ett globalt lackvarumärke från Axalta, är det bästa valet för
yrkeslackerare. Kunderna kan förlita sig på att Standox uppnår resultat av högsta
kvalitet, snabbt och precist, varje gång. Som varumärke med rötter i tyska
Wuppertal, säkerställer Standox att våra kunder är redo för framtidens
digitalisering genom att förbättra arbetsflödet och arbetsprocesserna med digitala
verktyg. Vidare hjälper Standox kunderna inte bara genom relevanta
marknadsinsikter, utan även genom att förse dem med uppdrag tack vare
omfattande godkännanden från såväl biltillverkare som bilparks-, leasing- och
försäkringsbolag. Standox – lackeringens ädla konst.
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