
Informacja prasowa  

 

 

Do natychmiastowej publikacji 
 

Farby Alesta AP firmy Axalta Coating Systems ozdobią prestiżowy 

francuski wieżowiec La Marseillaise 

Dla podkreślenia estetyki tej niesamowitej konstrukcji Axalta opracowuje nowe kolory  

 

Montbrison, Francja – 4 kwietnia 2017 r.: Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), wiodący 

globalny dostawca lakierów ciekłych i proszkowych, dostarczy architektoniczne poliestrowe 

farby proszkowe Alesta® AP na potrzeby La Marseillaise, jednej z największych inwestycji 

urbanistycznych w Europie, której koniec zaplanowano na połowę 2018 r.  

 

Ten wyjątkowy budynek powstający we francuskiej Marsylii będzie miał 135 m wysokości, 31 

kondygnacji, na których będzie się mieścić 35 000 m2 powierzchni biurowej oraz powierzchnia 

mieszkaniowa dla 2500 osób. Na konstrukcję budynku będzie się składało ok. 18 800 m3 

betonu i 16 000 m2 powlekanych fasad złożonych z profilów aluminiowych i 3000 osłon 

słonecznych wykonanych z betonu zbrojonego włóknem o bardzo wysokich parametrach 

(UHPC). Kolorystyka fasady zewnętrznej będzie zależała od poziomu kondygnacji – od barwy 

czerwonej ochry w niższych partiach po biele imitujące chmury. Zabieg ten ma rozjaśnić cały 

budynek. Inicjatorem projektu była firma deweloperska Constructa, zaś projekt powstał w firmie 

architektonicznej Ateliers Jean Nouvel. 

 

Pracę nad fasadami tej prestiżowej inwestycji zlecono znanej francuskiej firmie Ouest Alu, która 

specjalizuje się w projektowaniu i produkcji tego typu elementów. Na początku 2015 roku 

przedstawiciele Ouest Alu zamówili w firmie Axalta matową farbę Alesta AP 

w niestandardowych kolorach. Łącznie opracowano, wyprodukowano i dostarczono 15 

unikatowych produktów.  

 

„Regularnie stosujemy produkty Axalta do realizacji inwestycji budowlanych, szczególnie gdy 

szukamy rozwiązań zaawansowanych technicznie lub wysokiej jakości. Zespół Axalta wysłuchał 
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naszych potrzeb i doskonale zrozumiał wymagania architekta. Łącznie opracowano 27 nowych 

kolorów, z których architekt ostatecznie wybrał najbliższe swojej wizji. Bardzo zaimponowała 

nam dostępność i szybkość reakcji ekspertów z Axalta, a wynik naszej współpracy jest 

znakomity” – mówi Christian Chevrel, Sales Manager w Ouest Alu. 

 

Pod marką Alesta AP Axalta oferuje kompletną gamę ekologicznych architektonicznych farb 

proszkowych, które powstały specjalnie pod kątem powlekania aluminium, stali i stali 

cynkowanej. Wszystkie produkty z tej linii wykazują znakomite właściwości mechaniczne 

i wysoką odporność na wpływy atmosferyczne, dlatego też idealnie nadają się do stosowania 

w trudnych warunkach klimatycznych. Farby Alesta AP posiadają certyfikaty Qualicoat i GSB. 

Farby fasadowe Axalta są produkowane i indywidualnie testowane zgodnie z normą jakości 

ISO 9000, co gwarantuje ich znakomite parametry i spójność kolorów.  

 

Philippe Leire, Axalta Sales Manager dla biznesu farb proszkowych we Francji podsumowuje: 

„La Marseillaise to podwójny sukces. Po pierwsze dowodzi zaufania naszego partnera i klienta, 

który powierzył nam opracowanie unikalnych kolorów na potrzeby tego niesamowitego budynku. 

Po drugie jest to wyjątkowy projekt w mieście słońca, w Marsylii, który pozwoli temu 

architektonicznemu diamentowi naprawdę lśnić”.  

 

Więcej informacji o farbach proszkowych Alesta AP firmy Axalta na stronie 

www.powder.axaltacs.com. Więcej informacji na temat firmy Ouest Alu na stronie 

www.ouestalu.fr.  

 

 

 
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 producentów samochodów, warsztatów renowacyjnych 

zajmujących się naprawą samochodów osobowych i dostawczych, dostawców silników 

elektrycznych i rurociągów oraz branży budowlanej i projektowane są z myślą o zapobieganiu 

korozji, zwiększaniu wydajności i zapewnianiu trwałości powlekanych powierzchni. Bazując na 

ponad 150 latach doświadczeń w branży lakierniczej, 12 800 pracowników firmy Axalta stale 

poszukuje sposobów, by jeszcze lepiej służyć ponad 100 000 klientów w 130 krajach, oferując 

http://www.powder.axaltacs.com/
http://www.ouestalu.fr/


 

im najlepsze systemy lakiernicze i techniki ich aplikacji. Więcej informacji na naszej stronie 

internetowej axalta.com i na Twitterze @Axalta oraz na LinkedIn 
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