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Axalta ogłasza Samochodowy Kolor Roku 2023  –         

Techno Blue 

Śmiały, ekscytujący kolor odzwierciedlający współczesną energię 

 

GLEN MILLS, PENSYLWANIA, USA 12 styczeń 2022 r. – Axalta Coating Systems (NYSE: 

AXTA), wiodący globalny dostawca lakierów ciekłych i proszkowych, ogłosiła Samochodowy 

Kolor Roku 2023, którym został Techno Blue. To już 9 rok z rzędu, w którym Axalta ogłasza 

kolor roku. 

 

Raport „Powered by Color 2023” dotyczący trendów kolorystycznych w branży motoryzacyjnej 

omawia ogólne trendy pokoleniowe, zmiany w realiach oraz pozytywną perspektywę, które 

zadecydowały o wyborze koloru roku 2023. Techno blue to pulsujący niebieski odcień, który 

doskonale odzwierciedla energię współczesnych czasów. Jest nowoczesny i śmiały, ale 

reprezentuje też obecną tendencję do łączenia świata realnego z wirtualnym. 

„Tegoroczny kolor jest niezwykle żywy i pozytywny” – wyjaśnia Hadi Awada, Senior Vice 

President, Global Mobility Coatings, Axalta. „Techno Blue znacząco różni się od zeszłorocznego 

koloru roku, jakim był luksusowy Royal Magenta. W zamyśle ma on skłaniać do bardziej 

futurystycznego myślenia. Jestem niezwykle dumny z tego, że nasz zespół Mobility kształtuje 

trendy obejmujące całą branżę motoryzacyjną”. 

 

Receptura koloru Techno Blue, który dołącza do już bogatej palety Axalta, została opracowana 

pod kątem różnych rozwiązań lakierniczych. Axalta jest liderem w dziedzinie farb i lakierów, a jej 

innowacyjne technologie, zaawansowane receptury kolorów i autorskie analizy globalnej 

i lokalnej popularności kolorów kształtują nowoczesne trendy kolorystyczne. 
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https://www.axalta.com/content/dam/New%20Axalta%20Corporate%20Website/Images/Color/axalta-powered-by-color-trends.pdf


 

 

 

Więcej informacji na temat Globalnego Samochodowego Koloru Roku 2023 i kompetencji firmy 

Axalta w zakresie kolorów na stronie www.refinish.axalta.eu/techno-blue. 

 

 

O Axalta Refinish 

Axalta Refinish - dział zajmujący się produktami do renowacji należący do firmy Axalta, światowego lidera 

branży lakierniczej - jest cenionym i zaufanym partnerem serwisów blacharsko-lakierniczych, 

stawiających satysfakcję klienta na pierwszym miejscu. Nasi partnerzy ufają wysokiej jakości 

rozwiązaniom, szybkim i wydajnym produktom oraz zintegrowanym narzędziom cyfrowym ułatwiającym i 

przyspieszającym proces naprawy przy jednoczesnym zwiększeniu rentowności. Ponad 150-cioletnie 

doświadczenie w branży lakierniczej oraz pełne zaangażowanie w tworzenie innowacyjnych rozwiązań 

wraz ze stałym rozwojem technologii oznaczają, że nasi odbiorcy mają do dyspozycji nieograniczoną 

paletę barw umożliwiającą idealne dopasowane kolorystyczne. Co więcej, nieustannie staramy się 

przewidywać potrzeby naszych partnerów, by mogli sprostać wymaganiom dnia codziennego. W swojej 

ofercie posiadamy imponujące technologie lakiernicze spełniające potrzeby każdego warsztatu, każdego 

segmentu i każdego charakteru rynku. Więcej informacji na stronie refinish.axalta.eu lub na naszym 

profilu w serwisie LinkedIn.   

 

O Axalta  

Axalta jest światowym liderem branży materiałów lakierniczych oferująca swoim klientom innowacyjne, 

kolorowe, piękne i stabilne rozwiązania. Nasze produkty i systemy przeznaczone są do zastosowań na 

pojazdy osobowe, użytkowe oraz dla celów renowacyjnych, a także na silniki elektryczne, fasady 

budynków i inne obiekty przemysłowe. Lakiery zostały zaprojektowane z myślą o zapobieganiu korozji, 

zwiększaniu wydajności i zapewnianiu trwałości powlekanych powierzchni. Bazując na ponad 150 latach 

doświadczeń w branży lakierniczej, globalny zespół Axalta stale poszukuje sposobów, by jeszcze lepiej 

obsłużyć ponad 100 000 klientów w 130 krajach, oferując im najlepsze systemy lakiernicze i techniki ich 

aplikacji. Więcej informacji na naszej stronie internetowej axalta.pl i na Twitterze @Axalta. 
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