
                                                                                                                                                                           

 

 
 

 
 
 

 

 

DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI 

Pomnik zwycięzców Tour de France powstał przy 
zastosowaniu produktu Axalta: Alesta Fine Textured 
RAL 1018 Zinc Yellow 
 
The Giants of the Tour, spektakularny pomnik dedykowany słynnemu wyścigowi 

rowerowemu, inaugurowanemu w Pau, Francja, w czasie 102. Tour de France   

 

Montbrison, Francja – 13 lipca 2015 – Imponujący pomnik, wzniesiony dla 

uhonorowania Tour de France i jego historii w mieście Pau we Francji, powstał przy 

użyciu lakierów firmy Axalta Coating Systems – jednego z globalnych dostawców farb 

ciekłych i proszkowych. Pau to stolica Béarn na północnym krańcu Pirenejów, która w 

całej historii wyścigu była jego gospodarzem aż 66 razy. W tym roku jest nim po raz 

67. 

 

Imponujący pomnik został zbudowany w samym sercu miasta, w parku Bois-Louis. 

Obejmuje 104 dwumetrowe totemy, ustawione w formie koła, nawiązując do 

historycznego pomnika Stonehenge w Wiltshire, w Anglii. Trzy z totemów, które 

zostały wykonane z brązu i  nie zostały pokryte lakierem, to para totemów dedykowana 

dwóm Wojnom Światowym oraz jeden element reprezentacyjny. Pozostałe sto jeden 

totemów, odlanych z aluminium i szkła, zostało zadedykowane zwycięzcom Wyścigu. 

Totemy zostały pomalowane żółtą farbą proszkową Alesta®  RAL 1018 Yellow Zinc – 

w kolorze legendarnych żółtych dżersejowych koszulek czempionów. “żółty radości, 

żółty zwycięstwa” –  powiedział François Bayrou, burmistrz Pau. 

 

Przy wykonaniu pomnika wykorzystano podkład i farbę proszkowa Axalta. Aplikacje 

111 totemów: 101 w  celu przedstawienia zwycięzców Wyścigu, oraz 10 dodatkowych 
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dla przyszłych zwycięzców, zleciła firmie Sedam która specjalizuje się w takich 

aplikacjach. Co roku do pomnika dodawany będzie nowy totem: aktualnego zwycięzcy. 

 

Do wstępnej obróbki użyto podkładu Alesta ZeroZinc. Ten innowacyjny antykorozyjny 

podkład firmy Axalta, który nie zawiera cynku, oferuje doskonałą adhezję i właściwości 

odgazowania oraz jest znakomity do ulepszania wykończenia na nieregularnym 

podłożu. Na podkład nałożono farbę proszkową Axalta RAL 1018 Zinc Yellow z 

kolekcji Alesta Fine Textured, aby odtworzyć legendarny odcień żółtej barwy. Ta farba 

proszkowa charakteryzuje się właściwościami szybkiego utwardzania, co było 

niezbędne w przypadku takich dużych elementów, a jej wielowarstwowe wykończenie 

pokrywa niewielkie uszkodzenia powierzchni, pozwalając na uzyskanie doskonałego 

pokrycia. Dodatkowo posiada gładkie matowe wykończenie, co efektownie upiększa 

powierzchnię podłoża i zapewnia doskonałą odporność na zarysowanie. Ponadto jest 

znakomicie kompatybilna z podkładem Alesta ZeroZinc. 

 

Renaud Walther, Regionalny Kierownik ds. Sprzedaży na Południowy Region Francji, 

powiedział: - “Podobnie jak w przypadku dowolnego projektu na tak ogromną skalę, 

terminy były niezwykle napięte, a mimo to przeprowadzono dokładne testy 

kolorystyczne. Dzięki bogatemu wyborowi produktów które posiadamy, byliśmy w 

stanie w krótkim czasie zapewnić Urzędowi Miasta w Pau szereg różnych propozycji.”  

 

Sébastien Condamine, Kierownik ds. Badań i Planowania firmy Sedam, zaznacza: - 

“Pan Walther przyjechał do nas osobiście i udzielił nam wskazówek co do koniecznych 

temperatur i czasów cykli, które wymagane są do osiągnięcia doskonałego 

utwardzania dla obu farb proszkowych - ZeroZinc Antigassing i RAL 1018. Ta bliska 

współpraca z Axalta umożliwiła nam zrealizowanie projektu w najlepszych warunkach 

oraz spełnienie oczekiwań miasta Pau. Jest to dla nas doskonała reklama i forma 

prezentacji naszych produktów, mamy nadzieję, że miłośnicy jazdy rowerowej z całego 

świata przyjadą podziwiać pomnik.” 

 

W dniu 4 maja 2015  Burmistrza Pau, w obecności, pięciokrotnego zwycięzcy Tour de 

France Bernarda Hinaulta, dokonał odsłonięcia pierwszych totemów. Na każdym 

totemie umieszczono imię oraz zdjęcie zwycięzcy roku, jak również liczbę pokonanych 

kilometrów, czasami również rysunki i dowcipny podpis.  

 



 

Tour de France 2015 odbywał w dniach od 4 do 26 lipca; ceremonia otwarcia projektu 

Giants of the Tour planowana była na 13 lipca 2015, dzień wypoczynku w czasie 

Wyścigu. Oczekiwano że wielu zwycięzców weźmie w niej udział. 

 

 

O Axalta Coating Systems 

Axalta jest wiodącą światową firmą koncentrującą się wyłącznie na materiałach 

lakierniczych, która oferuje swoim klientom innowacyjne, kolorowe, piękne i 

niezawodne rozwiązania. Nasze lakiery przeznaczone są dla przemysłu 

samochodowego, transportu, różnych branż przemysłowych oraz wybranych klientów 

z branży architektonicznej i dekoracyjnej i projektowane są z myślą o zapobieganiu 

korozji, zwiększaniu wydajności i zapewnianiu trwałości powlekanych powierzchni. 

Bazując na ponad 145 latach doświadczeń w branży lakierniczej, 12000 pracowników 

firmy Axalta stale poszukuje sposobów, by jeszcze lepiej służyć ponad 120000 

klientom w 130 krajach, oferując im najlepsze systemy lakiernicze i techniki ich 

aplikacji. Więcej informacji na naszej stronie internetowej axaltacoatingsystems.com   i 

Twitterze @axalta oraz na LinkedIn. 
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