
 

 
 
 
 

 

 

Geen embargo 

 

Axalta’s “Global Automotive 2016 Color Popularity Report” 
wijst op de sterke voorkeur voor neutrale kleuren...  maar de 
kleuren komen terug 
 
Clinton Township, Michigan, USA – 12 december 2016: Axalta Coating Systems 

(NYSE: AXTA), toonaangevend wereldwijd ontwikkelaar en producent van vloeibare 

en poederlakken, publiceerde onlangs zijn ‘Global Automotive 2016 Color Popularity 

Report’. Dit verslag bevestigt het aanhoudend en wereldwijd succes van de kleur wit, 

terwijl subtiele kleurrijke tinten de traditioneel neutrale kleuren nieuw leven inblazen, 

zodat kleuren opnieuw populair zullen worden. 

 

"We zien een duidelijke voorkeur voor de neutrale tinten, maar er is een maar", 

verduidelijkt Nancy Lockhart, Axalta's kleurmarketingmanager voor Noord-Amerika. 

"We zien dat kleurrijke tinten worden toegevoegd aan de neutrale kleuren om 

opvallende tinten te creëren. U kunt er dus van op aan dat we tinten en effecten die 

diepte en schoonheid toevoegen aan de neutrale kleuren steeds meer te zien zullen 

krijgen.” 

 

Dit zijn enkele regionale ‘toppers’ uit Axalta’s 2016 Color Popularity Report: 

• Wereldwijd: Wit blijft op kop met bijna vier op de tien nieuwe wagens. 
 

• Afrika: Lichte kleuren hebben hier de voorkeur: zilver en wit halen samen 
zelfs 63 procent van de nieuwe aankopen. 
 

• Azië: In China is meer dan de helft van de verkochte wagens wit. Effen wit is 
hier geliefder dan parelmoerwit (met meer dan 39 procent). Japan verkiest 
dan weer parelmoerwit (27 procent) boven effen wit (zeven procent). 
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• Europa: Grijs is hier met 17 procent populairder dan in gelijk welke andere 
regio. Zwart valt wat terug en loopt nu zeven procent achter op de topper wit. 
 

• Noord-Amerika: Grijs groeit met twee procent en diept daarmee de kloof met 
zilver nog wat uit. 
 

• Rusland: Beige/bruin staat op acht procent, net als in China trouwens. Geen 
andere regio’s halen die score. 
 

• Zuid-Amerika: Groen komt hier op vijf procent, op de voet gevolgd door 
Rusland, als regio’s waar groen het populairst is. 

 

Elke Dirks, Automotive OEM kleurontwerper voor Axalta EMEA, vertelt dat “Axalta de 

gegevens van het kleurenpopulariteitsverslag gebruikt om klanten bij te staan bij hun 

beslissingen. Dankzij ons kleurentrendonderzoek kan Axalta soepel reageren 

wanneer we samen met autofabrikanten werken aan toekomstige kleuren. Het begrip 

van de voorkeuren en van de consumententrends reikt ons inzichten aan die ons 

helpen te voorspellen waar de keuze van de consument de komende jaren naar 

evolueert." 

 

"De waardering van kleurnuances door de kopers, zoals de verschillen tussen effen 

wit en parelmoerwit in Azië bewijzen de soms subtiele verschillen tussen de 

voorkeuren van de consument," aldus Annie You, Axalta OEM kleurontwerper in 

China. "Het besef van deze verschillen houdt ons voortdurend scherp in de 

beoordeling van ons kleurenaanbod om gelijke tred te kunnen houden met de 

kritische autokopers en de autoconstructeurs die afhankelijk zijn van Axalta voor hun 

kleurkeuzes." 

 

Het volledige Global Automotive 2016 Color Popularity Report van Axalta kunt u via 

deze link bekijken en downloaden: axaltacs.com/colorreport . 

 

Over Axalta Coating Systems - 150 jaar toonaangevend in de lakindustrie 

Axalta Coating Systems is een toonaangevend wereldwijd bedrijf dat uitsluitend 

gericht is op coatings en haar klanten voorziet van innovatieve, kleurrijke, mooie en 

duurzame oplossingen. Van lichte OEM voertuigen, commerciële voertuigen en 

autoschadeherstel toepassingen tot elektromotoren, gebouwen en pijpleidingen, onze 

coatings zijn ontworpen om corrosie te voorkomen, productiviteit te verhogen en de 

materialen die we lakken langer te laten meegaan. Met 150 jaar ervaring in de 



 

coatingsindustrie, blijven de 12.800 medewerkers van Axalta manieren vinden om 

onze ruim 100.000 klanten in 130 landen elke dag beter te dienen met de beste 

coatings, toepassingssystemen en technologie. Voor meer informatie, ga naar 

www.axaltacoatingsystems.com of volg ons op Twitter, @Axalta en op LinkedIn 
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