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ALUCOIL i Axalta Coating Systems świętują 20 lat technologii 
i sukcesów 
 

Bazylea, Szwajcaria – 3 lipca 2017 r. – w tym roku świętujemy 20. rocznicę współpracy firm 

Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), wiodącego globalnego dostawcy lakierów ciekłych 

i proszkowych, oraz ALUCOIL, pochodzącego z Hiszpanii, międzynarodowego producenta 

zaawansowanych technologicznie materiałów aluminiowych dla branży budowlanej. W ramach 

tej współpracy Axalta opracowała niestandardową wersję farby proszkowej Alesta®, która nie 

tylko pozwala uzyskać znakomity efekt wizualny, lecz także umożliwia firmie ALUCOIL 

utrzymanie wysokiego tempa prac. Tak właśnie powstała farba proszkowa Alesta Speed. 

 

Aby uświetnić dwie dekady współpracy, firmy wprowadzają nową kolekcję metalicznych farb 

proszkowych o nazwie Pure Metal do blach aluminiowych. Nowa seria produktów to duży 

postęp przede wszystkim dla architektów i projektantów. Do tej pory trudno było dopasować 

kolory metaliczne standardowych poliestrowych farb proszkowych na profilach aluminiowych do 

kolorów metalicznych na blachach lub panelach aluminiowych. To powodowało, że panele i 

profile aluminiowe na fasadach budynków różniły się od siebie.  

 

„Firmy Axalta i ALUCOIL łączy coś więcej niż współpraca biznesowa” – wyjaśnia Clemente 

Gonzalez Soler, Prezes Alibérico Group, firmy specjalizującej się w produkcji zaawansowanych 

materiałów dla budownictwa, transportu i przemysłu, która jest właścicielem ALUCOIL. 

„Jesteśmy partnerami. Axalta z uwagą analizuje wymagania Alibérico i stara się przewidywać 

przyszłe potrzeby naszej firmy. Znakomite właściwości mechaniczne farb proszkowych Axalta, 

ciągła praca nad innowacyjnymi kolorami i wykończeniami oraz wysokie tempo produkcji, które 

utrzymujemy dzięki tym farbom, to czynniki decydujące o sukcesie naszej 20-letniej 

współpracy”. 
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Wszystko zaczęło się w 1997., gdy specjaliści z Alucoil zaprojektowali i wytworzyli nową linię do 

szybkiego powlekania blach i zwojów aluminiowych, która wymagała farb proszkowych 

pozwalających uzyskać duże tempo pracy. Obecnie ALUCOIL wykorzystuje farby z serii Alesta 

Speed do ochrony i ozdabiania konstrukcji w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, 

Australii i Maroku.  

 

Alesta Speed pozwala firmie ALUCOIL uzyskać czas schnięcia do czterech razy krótszy niż 

w przypadku standardowych architektonicznych farb poliestrowych, dzięki czemu linia 

powlekania pracuje trzy- lub czterokrotnie szybciej niż tradycyjna. Farby Alesta Speed są także 

niezwykle elastyczne, co jest istotne w przypadku powlekania zwojów aluminium. Blachy 

powlekane tymi błyskawicznie schnącymi farbami można kształtować i wyginać bez obaw 

o uszkodzenie powłoki. 

 

„Nasza długotrwała współpraca z ALUCOIL bazuje na zaufaniu, niezawodności i nieustannej 

innowacyjności. Dzięki temu, że 20 lat temu wsłuchaliśmy się w potrzeby ALUCOIL, oraz bliskiej 

współpracy nad przyszłymi rozwiązaniami jesteśmy w stanie pomagać firmie w realizacji celów 

na co dzień” – wyjaśnia Mercè Berengueras, Architectural Prescription Leader Alesta Powder 

Coatings na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. 

 

Kolekcja Pure Metal będzie dostępna w Europie od lipca 2017 r.  

 

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, 13 000 pracowników firmy Axalta stale 

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

http://www.axaltacs.com/us/en_US/products-services/powder-coatings/powder-coatings/products/alesta-reg-.html


 

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

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

 

O firmie ALUCOIL 

ALUCOIL to pochodząca z Hiszpanii międzynarodowa firma z siedzibą w mieście Miranda de 

Ebro w pobliżu Burgos oraz część Alibérico Group – koncernu specjalizującego się 

w formowaniu i produkcji zaawansowanych materiałów budowlanych, transportowych 

i przemysłowych. Ta zaawansowana technologicznie firma dysponuje czterema nowoczesnymi 

zakładami produkcyjnymi na czterech kontynentach (w Europie, Afryce i Ameryce i Oceanii). 

W codziennej pracy skupia się na innowacyjności i rozwoju, a jej ultranowoczesne linie 

produkcyjne pozwalają oferować klientom najbardziej innowacyjne produkty. ALUCOIL 

produkuje i formuje zaawansowane materiały aluminiowe dla branży budowlanej od 1996 r. oraz 

dysponuje ponad 40-letnim doświadczeniem w pracy z aluminium. Globalny asortyment 

produktów ALUCOIL dzieli się na pięć jednostek biznesowych. Jedna z tych jednostek 

dostarcza powlekane proszkowo, dekoracyjne i zabezpieczające blachy i zwoje aluminiowe pod 

marką termolac®. 
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