
 

 
 
 
 

 

 

Geen embargo 

 

Axalta kleurt de skyline van Londen met zijn Alesta Anodic 
Collection 
 
Philadelphia, PA - 20 maart 2017: Skidmore, Owings & Merrill LLP (kortweg SOM) 

een van de grootste en meest invloedrijke architecten-, interieurontwerp-, 

ingenieursstudie- en stadsplanningsbureaus in de wereld, doet een beroep op Axalta 

Coating Systems (NYSE: AXTA), toonaangevend en wereldwijd ontwikkelaar en 

producent van vloeibare en poederlakken, voor zijn Manhattan Loft Gardens project 

in Londen. De unieke structuur zal volledig gelakt worden met de Alesta® producten 

van Axalta, waardoor het gebouw een prominente aanwinst wordt voor de bekende 

Londense skyline. Het biedt ook nieuwe kansen voor de Londense groene pleinen 

door het creëren van een omgeving die openstaat voor het buurtleven en de 

ontwikkeling van de stedelijke biodiversiteit.   

 

De Kyotec Group, gespecialiseerd in de bouw van hoogkwalitatieve vlies- of 

gordijngevels, is er ook bekend om dat het graag nauw samenwerkt met 

ontwikkelaars, aannemers en architecten. In december 2014 bv. ging Kyotec al een 

succesrijke samenwerking aan met Axalta voor Zlota 44, een van de hoogste 

woontorens in Polen en de Europese Unie. Kyotec en Axalta sloegen nu weer de 

handen in mekaar voor de zorgvuldige selectie van stalen die het meest geschikt 

zouden zijn voor SOM’s unieke visie op de Manhattan Loft Gardens. 

 

SOM koos uiteindelijk voor Axalta’s Anodic Natura uit de Anodic Collection, een 

gamma poederlakken dat een ernstig alternatief biedt voor de ‘geanodiserde look’ 

van de metalen gevels. Deze collectie is ontwikkeld om de ontwerpers en 
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productspecialisten een vlekkeloze esthetiek te bieden voor een goede prijs, met alle 

technische en ecologische voordelen van een poederlak erbovenop. Alesta AP werd 

toegepast op de interne delen van de gevel en voor de blootgestelde delen koos 

SOM voor Axalta’s ultra duurzame poederlak Alesta SD. De producten worden 

geleverd aan Reynaers Polska, de producent van de aluminium profielen voor het 

Manhattan Loft Gardens project. 

 

“Dit iconische project is een bewijs van de mogelijkheden die Axalta heeft om als één 

verenigd wereldwijd team internationale projecten aan te pakken, door de 

ondersteuning van de architecten in Londen, de ontwikkelaars en het 

productiesysteem in België en de mensen die de lakken toepassen in Polen", 

verduidelijkt Michael Cash, voorzitter van de industriële lakkenafdeling van Axalta. 

"Het project toont ook onze vastberadenheid om de projecten van onze klanten te 

begrijpen en hen te helpen hun ontwerpen en visie te realiseren. Een dergelijk niveau 

van partnerschap en co-creatie is vast een concurrentievoordeel van Axalta. Want 

het succes van onze klanten en eindgebruikers is ons uiteindelijke doel." 

 

Manhattan Loft Gardens wordt opgetrokken vlakbij het Stratford International Station 

en de High Speed 1, de spoorweglink met de Kanaaltunnel. Het gebouw dat 42 

verdiepingen hoog wordt, zal onder meer ruimte bieden voor 248 appartementen, 

een hotel met 150-kamers, een spa, een lobby van drie verdiepingen en twee 

restaurants. De unieke structuur van het gebouw bestaat uit twee uitkragende delen 

die drie daktuinen ondersteunen en die een onbelemmerd uitzicht over Londen 

bieden. Het bouwwerk zou in het voorjaar 2018 klaar moeten zijn.  

 

U verneemt meer over Alesta en/of de industriële producten van Axalta op 

powder.axaltacs.com. 

 

Over Axalta Coating Systems 

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 meer dan 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 

axalta.com of volg ons @Axalta op Twitter en op LinkedIn.  
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