
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

For Umiddelbar Publisering 

Axalta Coating Systems lanserer rapport over de mest populære 
fargene i 2013 
Årsrapporten er den lengstgående og mest omfattende i bilindustrien 
 

PHILADELPHIA, PA, USA – 7. januar 2014 – Axalta Coating Systems, en global 

produsent av billakk og en autoritet på farge og fargetrendinformasjon for bilindustrien, 

kunngjorde i dag utgivelsen av deres årlige popularitetsrapport for bilfarger i 2013. 

Rapporten, som har blitt produsert siden 1953, er den mest omfattende i bransjen – de 

regionale fargepreferansene for bilmarkedet spores kontinuerlig. Årets rapport omfatter Si 
det med Farger! Axaltas prognose av fire fargemegatrender for bildesignere rundt om i 

verden. 

 

"Våre kunder benytter dataene våre hvert år for å styre markedsbeslutninger", forklarte 

David Fischer, Visepresident til Axaltas globale OEM-virksomhet. "Vårt globale team av 

fargespesialister er avhengig av våre avanserte prognoser for å formulere den neste 

generasjonen av lakkfarger. Resultatet er en stadig utviklende fargepalett for 

bildesignere. Samtidig som industrien fortsetter å utvikle seg og arbeider for å skape noe 

nytt for kunder over hele verden, forplikter Axalta seg til å samarbeide med kundene for å 

levere den beste mulige lakken som er tilgjengelig." 

 

Fargehøydepunkter i verden i 2013 
Hvit styrket sin posisjon som den mest populære bilfargen blant forbrukere over hele 

verden i 2013, og økte i popularitet med seks prosentpoeng fra året før. Innenfor det hvite 

området var 22 prosent av kjøretøyene helt hvite, og syv prosent var perlehvite. Svart var 

den nest mest populære fargen globalt, med 20 prosent av salget, men effektsvart ble 

foretrukket over solid svart. Sølv med 15 prosent og grå med 12 prosent dalte i 
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popularitet, mens rød holdt seg stabil på åtte prosent. Blå og brun/beige hadde fem 

prosent hver av det globale markedet. De resterende fargevalgene avslørte lav 

popularitet for grønn, oransje, lilla og andre farger, men det var en liten økning for gul-

/gull-området. Samlet sett har nøytrale farger vært allment populære det siste tiåret, og 

utgjør 76 prosent av dagens kjøretøy. 

 

Nordamerika 
 Hvit fortsatte å øke i popularitet med 26 prosent, og forble det mest populære 

fargevalget syvende året på rad.  

 Med 20 prosent økte også svart i popularitet, da forbrukere var tiltrukket av svarte 

effekter i luksus- og luksus SUV-segmentene.  

 Sølv har fortsatt sin langsomme nedgang sammen med grå.  

 De to mest populære kromatiske fargevalgene er rød på ni prosent og blå på syv 

prosent.  

 Mexico foretrekker lettere nøytrale farger med hvit på 32 prosent og sølv på 18 

prosent.  

 Svart faller til tredje plass med 17 prosent i Mexico.  

 Andre farger i Mexico faller i samme grad som de generelle nordamerikanske 

trendene. 

 

Europa 
 Preferansen for hvit økte med fem prosent i 2013, og fanget opp 29 prosent av 

nybilsalget, med heldekkende hvit som den mest populære varianten.  

 Med 21 prosent var svart den mest foretrukne fargen, men reduserte i popularitet i 

forhold til 2012. 

 Interessen for grå og sølv svekket i 2013, i tråd med globale trender.  

 Blå sank litt og rød økte litt, slik at de møttes på sju prosent. 

 
Asia 
 I Asia nådde nøytrale farger 75 prosent av markedet, som er en to prosents økning 

fra 2012. Men når fortsatt ikke opp til 2001-nivåene, hvor nøytrale farger besto av 86 

prosent av paletten. Rød var den mest populære ikke-nøytrale fargen som ble brukt 

på kjøretøy. 

 Japan fortsatte å rapportere hvit som den mest populære fargen, for syvende år på 

rad, fulgt av svart og sølv. Den grå fargens popularitet på syv prosent var lav 

sammenlignet med andre verdenstrender. Blå var det mest fargerike valget med syv 

prosent av markedet. 



 

 I Kina fortsatte svart å holde seg sterk, spesielt på luksusbiler. Men, interessen for 

hvitt økte i takt med den totale globale populariteten. Blå, grønn og gul var lave i 

popularitet i forhold til fargerike rød og brun. 

 I Sør-Korea forble hvit nummer én, med 32 prosent av markedet. Sølv var langt bak 

på andre plass, med 18 prosent. Grå beholdt tredjeplassen, etterfulgt av svart, da de 

lysere fargeområdene dominerte markedet. 

 Sølv forble den mest populære fargen i India med 30 prosent, med hvit som en nær 

andreplass med 28 prosent. Brun/beige var populær med 10 prosent, mens mørkere 

farger som svart mottok liten interesse, med bare syv prosent av markedet. 

 
Søramerika 
 Med 29 prosent ble sølv overskygget av hvit, og hvit tok topplasseringen for første 

gang siden 2001, tett etterfulgt av svart med 14 prosent.  

 Grå og rød fulgte etter i popularitet, med ni prosent hver. Rød forble den femte mest 

populære fargen siden 2002. 

 Forekomsten av fargene brun/beige, blå og grønn økte litt. 

 
Andre land og regioner 
 I Russland holdt hvit topplasseringen med 18 prosent. Grønn var ganske populær, i 

motsetning til andre land, med åtte prosent av markedet. 

 Lyse farger dominerte Afrika med hvit, sølv og grå på toppen. Hvit hadde en sterk 

førsteplass med 43 prosent. Rød var den mest populære ikke-nøytrale fargerike 

preferansen med seks prosent, etterfulgt av blå med fire prosent. 

 

Med all denne kunnskapen om OEM-fargetrender, vil Axaltas tre globale lakkmerkevarer 

– Cromax®, Spies Hecker og Standox – være i stand til å reagere raskt. Nye 

lakkfargeformler blir skapt veldig fort, og leveres til lakkmerkevarenes verksteder via de 

innovative fargetilpasningsverktøyene. For disse verkstedene er umiddelbar tilgang til 

lakkfarge- og repareringsteknikker avgjørende for å sikre produktivitet og korrekt-første-

gang-reparasjoner. 

 

Fischer sier, "De sterke koblingene mellom Axaltas OEM og globale 

lakkeringsvirksomheter, er understreket av drivkraften og entusiasmen bak våre folk. 

Hastigheten som lakkfarger blir introdusert til markedet på, illustrerer Axaltas pågående 

forpliktelse til sine kunder om å skape for ytelse." 

 



 

For mer informasjon om fargepopularitet, se vår nylig utgitte, unike historiske rapport – 

Seks tiår med fargerike kjøretøyøyeblikk – som har mer enn 60 år med informasjon om 

fargepopularitet, fra fire hovedregioner. 
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Axalta Coating Systems er en ledende global leverandør av lakkprodukter i våt- og pulverform til bil, 

transport, generell industri og utvalgte fasade-  og innredningskunder. Axalta vil fortsette å bygge videre 

på over 145 års erfaring i lakkindustrien. For mer informasjon, besøk www.axaltacoatingsystems.com.  
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