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Alesta AP da Axalta Coating Systems escolhida para prestigiante 
projeto francês, La Marseillaise 
Axalta cria novas cores para realçar a requintada superestrutura  
 

Montbrison, França – 3 de abril de 2017: A Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), um dos 

principais fornecedores mundiais de tintas líquidas e em pó, foi escolhida para fornecer a sua 

gama de tintas em pó de poliéster para projetos arquitetónicos Alesta® AP para um dos maiores 

projetos de planeamento urbano na Europa, La Marseillaise, cuja conclusão está prevista para 

meados de 2018.  

 

Esta superestrutura situada em Marselha, França, terá 135 metros de altura, 31 andares com 

35 000 m2 de espaço para escritórios e capacidade para 2500 pessoas. Depois de concluída, 

La Marseillaise terá um total estimado de 18 800 m3 de betão e 16 000 m2 de fachadas 

pintadas, incluindo perfis de alumínio e 3800 proteções solares feitas com betão de elevado 

desempenho reforçado com fibras (UHPC). A cor das fachadas externas irá variar dependendo 

da altura do andar, desde vermelho ocre a nuvens brancas, e terá o objetivo de aumentar a 

luminosidade da estrutura. Este projeto foi concebido pela construtora Constructa e pelo 

escritório de arquitetura Ateliers Jean Nouvel. 

 

A Ouest Alu, uma empresa francesa bem estabelecida que cria e fabrica fachadas, foi 

contratada para trabalhar neste projeto de prestígio. No início de 2015, a Ouest Alu abordou a 

Axalta para que criasse cores personalizadas com acabamentos mate Alesta AP. No total, 15 

produtos únicos foram escolhidos, fabricados e fornecidos.  

 

“Utilizamos regularmente produtos da Axalta nos nossos projetos de construção, principalmente 

quando existem requisitos muito técnicos ou de elevada qualidade. A equipa da Axalta ouviu as 

nossas necessidades e compreendeu os requisitos do arquiteto. Este foi um empreendimento 

de longo-termo que consistiu na criação de 27 novas cores antes da escolha dos produtos 
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finais pelo arquiteto. A disponibilidade e a recetividade da equipa da Axalta foi muito apreciada 

e levou a um resultado positivo”, afirmou Christian Chevrel, sales manager na Ouest Alu. 

 

A Axalta oferece uma gama completa de tintas em pó para projetos arquitetónicos que são 

ambientalmente responsáveis com a marca Alesta AP. Estas tintas foram concebidas 

especialmente para aplicação em alumínio, aço e aço galvanizado. Toda a gama tem 

excelentes propriedades de resistência mecânica e às intempéries e por conseguinte, 

proporcionam durabilidade em climas rigorosos. A Alesta AP foi certificada pela Qualicoat e 

GSB. As tintas arquitetónicas da Axalta são fabricadas e testadas individualmente de acordo 

com os sistemas de qualidade da norma ISO 9000 para garantir um excelente desempenho e 

consistência da cor.  

 

Philippe Leire, sales manager de tintas em pó da Axalta em França, declarou: “O projeto La 

Marseillaise é um duplo sucesso. É o resultado da confiança de um cliente parceiro que nos 

incumbiu a criação de cores únicas para um projeto imponente. Além disso, é uma mostra 

excecional de um design que atrairá o público em Marselha, a cidade do sol, que é a peça 

principal desta obra de arte”.   

 
Para mais informações sobre a gama de tintas em pó da gama Alesta AP da Axalta, visite 

www.powder.axaltacs.com e para mais informações sobre a Ouest Alu, visite www.ouestalu.fr. 
 

Sobre a Axalta Coating Systems  

A Axalta é uma empresa líder global que se dedica exclusivamente a tintas líquidas e em pó e 

a proporcionar aos seus clientes soluções inovadoras e sustentáveis que proporcionam beleza 

e cor. Desde veículos ligeiros de OEMs, veículos comerciais e aplicações de repintura a 

motores elétricos, edifícios e condutas, as nossas tintas foram concebidas para evitar a 

corrosão, aumentar a produtividade e oferecer mais durabilidade aos materiais que pintamos. 

Com mais de 150 anos de experiência na indústria das tintas, os 12 800 colaboradores da 

Axalta continuam a desenvolver soluções para proporcionar, cada vez melhor e todos os dias, 

aos mais de 100 000 clientes que temos em 130 países, as melhores tintas, sistemas de 

aplicação e tecnologias. Para mais informações, visite axalta.com e siga-nos em @Axalta no 

Twitter e LinkedIn. 
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