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Axalta Coating Systems prezentuje nową kolekcję farb proszkowych 
ICONICA podczas 56-go rocznego salonu Salone Internazionale del 
Mobile w Mediolanie 
 
Premierę uświetni specjalna instalacja architektoniczna prezentowana w Mediolanie 

 

Bazylea, Szwajcaria – 5 kwietnia 2017 r. – Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), wiodący 

globalny dostawca lakierów ciekłych i proszkowych, wprowadza do oferty nową gamę kolorów 

farb proszkowych Alesta® Super Durable. Kolekcja ICONICA zawiera 40 kolorów zgrupowanych 

w czterech różnych paletach – Eden Garden, Energy Manifesto, Arty Fusion i Techno Precious. 

Specjalnie wyselekcjonowane kolory mają chronić i zdobić najbardziej prestiżowe budynki na 

całym świecie. 

 

Premiera nowej kolekcji została zaplanowana na 56tą edycję dorocznych targów Salone 

Internazionale del Mobile, jedych z najważniejszych na świecie targów meblarskich, 

odbywających się w Mediolanie w dniach 4–9 kwietnia 2017 r. Specjalnie na tę okazję firmie 

Meiré und Meiré Design Department z Kolonii (Niemcy) zlecono wykonanie wyjątkowej instalacji 

architektonicznej ICONICA, symbolizującej fuzję designu, jakości i innowacyjności. Można ją 

było podziwiać w trakcie ekspozycji na dziedzińcu zegarowym Palazzo Litta, gdzie nieustanne 

zmiany naturalnego oświetlenia oraz ręczne manewrowanie instalacją pozwoliły zaprezentować 

niuanse najnowszej palety kolorów.  

 

„Nasza instalacja architektoniczna ICONICA prezentuje wszystkie kolory z tej kolekcji. Inspiracją 

dla nich były nowe koncepcje estetyczne nawiązujące do globalizacji, technologii i rewolucji 

cyfrowej. Prezentują nowy, architektoniczny pogląd na naturę i ludzkość, wciąż oferując 

zrównoważony charakter i wysoką trwałość, jakich klienci oczekują od farb proszkowych Alesta” 

– powiedział Markus Koenigs, Axalta Marketing Communications Manager dla biznesu farb 

proszkowych na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. 
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Instalacja odzwierciedla dynamikę i energię architektury w dobie niezwykłej mobilności. 

Odwiedzający Palazzo Litta mieli okazję do interakcji z kolekcją 40 kolorów, zmieniających się w 

zależności od oświetlenia. Wszystkie kolory są odporne na promieniowanie UV i warunki 

pogodowe, a przy ich wyborze brała udział paryska agencja NellyRodiTM, specjalizująca się 

w prognozowaniu trendów. 

 

Poza instalacją architektoniczną ICONICA  na dziedzińcu zegarowym w Palazzo Litta można 

bylo również podziwiać najnowsze designerskie meble europejskich projektantów malowane 

farbami proszkowymi Alesta Super Durable.  

 

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 

 

# # # 

425 słów 

 

 

http://www.axalta.com/
https://twitter.com/Axalta
https://www.linkedin.com/company/axalta

