
 

 
 

 
 
 

 

 

 
För omedelbar publicering 

 
Axalta och Reynaers Aluminium presenterar kollektionen ICONICA 
på belgisk arkitekturfestival 
 
Basel, Schweiz – 20 september 2017 – I över trettio år har Axalta Coating Systems (NYSE: 

AXTA), en ledande global leverantör av våtlacker och pulverfärger, haft ett nära samarbete 

med det internationella aluminiumföretaget Reynaers Aluminium för att förse arkitekter med 

vackra, hållbara, lackerade aluminiumprodukter. I år har Reynaers lagt Axaltas kollektion 

Alesta® SD ICONICA till sin portfölj och presenterar den på Festival van de Architectuur 

2017 som ägde rum i Antwerpen, Belgien, mellan den 8 och 17 september 2017. 

 

ICONICA är det nyaste kulörkollektionen från Axaltas Super Durable-sortiment, och den 

innehåller 40 kulörer från fyra olika kulörpaletter. Axalta och Reynaers kommer tillsammans 

att marknadsföra färgkartorna, som kommer att erbjudas till aluminiumföretagets omfattande 

kundbas bestående av arkitekter och byggbolag över hela Belgien. 

 

För lanseringen av ICONICA-kollektionen tidigare i år vid Salone Internazionale de Mobile i 

Milano skapade Axalta en storslagen arkitekturinstallation som visar upp hela kollektionens 

kulörer och hyllar sammansmältningen av design, kvalitet och innovation. Installationen, med 

sin sinnrika manuella rotation som utformats för att fånga upp ljuset på olika sätt, fängslade 

besökare på Festival van de Architectuur.  

 

Peter Ottevaere, marknads- och kommunikationschef från Reynaers Aluminium, säger: ”En 

av anledningarna till att Reynaers och Axalta har en så lång historia av framgångsrikt 

samarbete är att vi delar de centrala värderingarna att utveckla innovativa och hållbara 

produkter och sätta våra kunder först. Den nya ICONICA-kollektionen illustrerar detta på ett 
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perfekt sätt eftersom den erbjuder ett imponerande urval av vackra kulörer med de 

superhållbara och miljövänliga egenskaper våra kunder förväntar sig.” 

 

Frank De Cock, Axaltas regionale försäljningsdirektör och marknadskommunikationsdirektör 

för pulverfärger i Europa, Mellanöstern och Afrika säger: ”Vi var väldigt glada över att kunna 

presentera ICONICA-kollektionen med Reynaers på den allra första Festival van de 

Architectuur. Lackerna i kollektionen är UV- och väderbeständiga och erbjuder en bred och 

varierad kulörpalett som vi är säkra på kommer att visa sig mycket populär hos Reynaers 

insiktsfulla kunder.” 

 

För mer information om Axaltas pulverfärger vänligen besök www.powder.axaltacs.com, och 

för att veta mer om Reynaers Aluminium besök www.reynaers.be. 

 

 
 

Om Axalta Coating Systems 

Axalta är ett ledande globalt företag som uteslutande fokuserar på lacker och på att förse 

sina kunder med innovativa, färgstarka, vackra och hållbara lösningar. Från lätta OEM-

fordon, nyttofordon och reparationslacker till elektriska motorer, byggnader och rörledningar 

är våra lacker utformade för att förhindra korrosion, öka produktiviteten och få materialen vi 

lackerar att hålla längre. Med mer än 150 års erfarenhet i lackindustrin fortsätter Axaltas  

13 600 anställda att hitta sätt att hjälpa våra fler än 100 000 kunder i 130 länder bättre varje 

dag med de allra bästa lackerna, appliceringssystemen och teknologin.  För mer information 

besök axalta.com och följ oss på @Axalta på Twitter och på LinkedIn.   
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