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Axalta anuncia Cor Global para Automóveis no Ano 2023 – 
Techno Blue 

Uma cor ousada e eletrizante que revela a energia vibrante de hoje em dia 

 

 

GLEN MILLS, PA, (4 de janeiro de 2023) - A Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), uma das 

principais empresas mundiais de tintas, anunciou hoje a sua Cor Global para Automóveis no 

Ano 2023, a Techno Blue. Este é o 9.º ano que a Axalta apresenta uma cor tendência. 

 

O relatório Tendências de Cores para Automóveis em 2022 “Powered by Color” da Axalta 

realça as tendências geracionais, a realidade em mudança e a perspetivas positivas que 

definiram esta seleção de 2023. A Techno Blue é uma cor vibrante que acompanha o ritmo da 

energia viva de hoje em dia. Além disso, esta cor moderna e excêntrica representa a transição 

do mundo real para o mundo virtual. 

 

“A cor deste ano é vibrante e irradia positividade,” afirmou Hadi Awada, Senior Vice President 

de Mobilidade Global na Axalta. “A Techno Blue é um contraste arrojado em relação à Royal 

Magenta de luxo, a cor no Ano 2022 da Axalta, que muda a mentalidade das pessoas para um 

pensamento futurístico. Estou orgulhoso pelo facto de a nossa equipa de Mobilidade continuar 

a impulsionar tendências na indústria automóvel.” 

 

A Techno Blue é formulada com várias soluções de tintas e enriquece a já diversificada paleta 

de cores da Axalta. Como especialista de cor e em tintas, a Axalta utiliza a sua tecnologia 

inovadora, formulações de cores avançadas e conhecimentos exclusivos nas preferências de 

cores mundiais e regionais para impulsionar as futuras tendências de cores. 

 

Para mais informações sobre a Cor Global para Automóveis no Ano 2023 e competências de 

cor da Axalta, visite axalta.com/color. 
 
 

Sobre a Axalta Refinish 
A Axalta Refinish, que faz parte da Axalta, uma empresa líder mundial especializada em tintas, é um 
parceiro valioso, fiável e global em reparações de pintura dos nossos clientes, que exigem nada menos do 
que satisfação total. Damos-lhes confiança graças aos nossos processos empresarias digitais integrais e 
às nossas tecnologias de tintas rápidas, eficientes e de qualidade superior que permitem que todo o 
processo de reparação de pintura seja mais rápido, mais fácil e mais rentável. Com mais de 150 anos de 
experiência na indústria de tintas, a nossa dedicação à inovação e as nossas tecnologias em constante 
desenvolvimento permitem-nos oferecer aos nossos clientes um leque de cores ilimitado para uma 
correspondência de cores perfeita. Mas acima de tudo, trabalharmos incansavelmente para antecipar os 
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requisitos dos nossos clientes para que possam responder aos desafios que enfrentam diariamente. 
Temos uma oferta excecional de marcas para todos os requisitos das oficinas, todos os segmentos do 
mercado e todos os níveis de maturidade do mercado. Para mais informações, visite refinish.axalta.eu e 
siga-nos em LinkedIn. 

 

Sobre a Axalta  
A Axalta é uma empresa líder global na indústria de tintas que oferece aos seus clientes soluções de 
tintas inovadoras e sustentáveis que proporcionam beleza e cor. Desde veículos ligeiros, veículos 
comerciais e aplicações de repintura até motores elétricos, fachadas de edifícios e outras aplicações 
industriais, as nossas tintas foram concebidas para evitar a corrosão, aumentar a produtividade e 
melhorar a durabilidade. Com mais de 150 anos de experiência na indústria de tintas, a equipa mundial 
da Axalta continua a desenvolver soluções para proporcionar, cada vez melhor e todos os dias, aos mais 
de 100 000 clientes que temos em 130 países, as melhores tintas, sistemas de aplicação e tecnologias. 
Para mais informações, visite axalta.pt e siga-nos em @Axalta no Twitterhttps://twitter.com/Axalta. 
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