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Farby Axalta Coating Systems chronią fasady nowego lotniska 
w Turkmenistanie 
 
Farby proszkowe Alesta SD oferują znakomitą odporność na skrajne warunki pogodowe 

 

Bazylea, Szwajcaria – 15 marca 2017 r. – Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), wiodący 

globalny dostawca lakierów ciekłych i proszkowych, dostarczył niezwykle trwałe farby 

proszkowe Alesta® SD (Super Durable) do pokrycia fasady największego lotniska w Azji 

środkowej: międzynarodowego portu lotniczego Aszchabad. Produkty z serii Alesta SD 

wykazują znakomitą stabilność koloru i połysku, dzięki czemu doskonale sprawdzają się nie 

tylko podczas budowy wysokiej klasy budynków mieszkalnych, lecz także inwestycji usługowo-

handlowych.  

 

Fasada portu lotniczego Aszchabad, który stanowi jedną z najbardziej prestiżowych inwestycji 

infrastrukturalnych w Turkmenistanie, wymagała powłoki o bardzo wysokiej odporności na 

czynniki pogodowe oraz dużej trwałości połysku i koloru.  

 

Willi Müsgen, Dyrektor firmy Köln-Color z Niemiec, która odpowiadała za powlekanie 

imponującej fasady w kształcie sokoła o powierzchni 32 000 m2, wyjaśnia: „Producent 

konstrukcji metalowych chciał, aby ten ogromny obiekt został polakierowany na kolor RAL 9016 

HWF. Wybraliśmy matową farbę Alesta SD Matt RAL 9016 firmy Axalta. Wiedzieliśmy, że spełni 

wszystkie wymagania. Bardzo często stosujemy farby proszkowe Alesta SD i znamy ich 

właściwości”. 

 

Fragmenty fasady docierały do Köln-Color od października 2015 r. do czerwca 2016 r. Ich 

producentem była międzynarodowa firma Christian Pohl GmbH z siedzibą w Kolonii, 

specjalizująca się w tworzeniu fasad. Po pokryciu farbą Alesta SD aluminiowe panele 
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o grubości 3 mm wyruszały na lotnisko.  

 

„Bardzo cieszymy się z ponownej współpracy z firmami Christian Pohl i Köln-Color oraz z 

możliwości urzeczywistnienia wizji architekta w ramach tej niesamowitej inwestycji. Produkty 

z serii Alesta SD powstały na potrzeby budynków narażonych na duże nasłonecznienie. 

Cechuje je duża odporność na czynniki pogodowe dlatego stanowiły idealne rozwiązanie dla 

portu lotniczego Aszchabad. Budynek będzie świetnie się prezentował przez długie lata” – 

dodaje Olaf Duisberg, Architectural Powder Coatings Key Account Manager w Axalta na 

Niemcy. 

 

„To dla nas bardzo ważna inwestycja. Musieliśmy być pewni, że każdy fragment fasady jest 

zgodny ze specyfikacjami oraz wykonany z najwyższą dbałością o jakość. Od wielu lat blisko 

współpracujemy z Axalta, więc bardzo ucieszyliśmy się, że efekty naszej pracy ozdobią i będą 

chronić farby proszkowe Alesta SD” – powiedział Thorsten Evenkamp, Wiceprezes i Dyrektor 

Sprzedaży w Christian Pohl GmbH. 

 

Inwestycja – zlokalizowana niedaleko stolicy kraju Aszchabadu – jest wyceniana na 2,3 mld 

dolarów i zajmuje powierzchnię 350 000 m2. Łącznie powstanie 30 budynków, w tym dwa 

terminale pasażerskie obsługujące do 17 mln pasażerów oraz 200 000 ton ładunków rocznie. 

 

Oznaczenie SD – skrót od Super Durable (czyli „super trwałe”) – jest powszechnie stosowane 

jako wskaźnik poziomu trwałości farb proszkowych. Alesta AP to poliestrowe farby proszkowe 

przeznaczone do budynków mieszkalnych lub mniejszych inwestycji w obszarach 

o łagodniejszym klimacie. Farby Alesta SD zapewniają lepszą stabilność koloru i połysku, dzięki 

czemu doskonale nadają się do wysokiej klasy budynków mieszkalnych lub komercyjnych. 

Natomiast Alesta UD to ultratrwałe farby proszkowe przeznaczone do prestiżowych budynków 

lub obszarów o wysokim poziomie promieniowania UV. 

 

Więcej informacji o farbach proszkowych Axalta na stronie: www.powder.axaltacs.com. 

 

 
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 

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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