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PRZEDE WSZYSTKIM TRWAŁOŚĆ 
– NOWA KOLEKCJA KOLORÓW FIRMY AKZO NOBEL
Przedstawiamy Państwu nową kolekcję efektów specjalnych 
FUTURA 2010 – 2013. Seria jest już znana od ponad 
dziesięciu lat, są to najwyższej jakości farby poliestrowe 
architektoniczne stosowane na całym świecie.
W dobie zmian klimatycznych na świecie wszyscy 
poszukujemy rozwiązań ekologicznych i odciążających 
środowisko. W latach 70tych ubiegłego wieku w dobie 
kryzysu paliwowego pojawiły się pierwsze pomysły 
dotyczące oszczędzania energii i budowania obiektów 
„przyjaznych środowisku”.  Na świecie pojawił się nowy 
nurt architektury zwanej ekologiczną. Na czym polega 
Eko-architektura? 
Dziś już wiemy, że rozsądny projekt może oszczędzić 
pieniądze: wykorzystanie energii odnawialnej, 
odpowiednie usytuowanie budowli względem stron 
świata nie tylko zmniejsza samo zapotrzebowanie na 
energię, ale i pozwala dostępną energię najskuteczniej 
wykorzystać, uniezależnia również użytkownika od 
jednego źródła oraz zmian cen energii.

Powłoki proszkowe z Kolekcji Futura firmy AkzoNobel, dziś już w swoim czwartym wcieleniu, inspirują architektów na całym świecie od prawie 
dwudziestu lat. Zaprojektowano je, aby zapewnić nowoczesnym budowlom przyjazny, stylowy wygląd. Kolory z tej kolekcji zapowiadają nastrój 
nadchodzących pięciu lat, okresu, w którym natura, jako duch czasu zastąpi konsumpcjonizm. 
Krok przed duchem nowych futurystycznych i naturalistycznych trendów w architekturze idą kolory i rodzaje powłok z serii New Futura. 
Powłoki proszkowe, powszechnie już nakładane na powierzchnie metalowe stosowane w architekturze (pomyślcie Państwo o szklanych domach 
w ogrodach Kew Gardens, wspaniałej kopule Gherkin czy futurystycznych wieżach Canary Wharf), są z natury wyrobem wytrzymałym. W czasie 
produkcji i malowania nie ma odpadów i nie używa się rozpuszczalników niszczących warstwę ozonową, dostarcza się je na place budowy 
w postaci kolorowych, gotowych do montażu konstrukcji aluminiowych i stalowych. Nowa kolekcja, również inspirowana naturą, w całości opiera się 
na powłoce Interpon D2525 – wykończeniu, którego odporność na warunki atmosferyczne jest pięciokrotnie większa niż wyrobów tradycyjnych.
Farby firmy AkzoNobel klasy Interpon D2525, którego historia sięga roku 1991, spełnia zarówno wyższe wymagania europejskiego znaku 
jakości Qualicoat Class 2, jak i wymagania amerykańskiej specyfikacji AAMA 2604. Większość powłok proszkowych projektowana jest tak, aby 
przejść standardowy roczny test odporności na działanie warunków atmosferycznych przeprowadzany w Południowej Florydzie. Nasze nowe 
kolory są natomiast poddawane dużo bardziej wymagającemu pięcioletniemu testowi, co oznacza wytrzymałość przy eksploatacji w warunkach 
europejskich i zapewnia, że okres pomiędzy kolejnymi malowaniami może sięgnąć nawet 40 lat. To bardzo duże odciążenie ekonomiczne dla 
inwestorów oraz ekologiczne dla wszystkich.
W palecie efektów specjalnych kolekcji FUTURA 2010-2013 zawiera się 50 efektów specjalnych, w tym 29 farb o wykończeniu gładkim 
metalicznym ze zdecydowaną przewagą głębokich matów oraz 21 powłok o wykończeniu z naturalistycznym efektem piasku – formy bardzo 
drobnej struktury. Wszystkie powłoki z efektem metalicznym są bondowane. Dzięki zastosowanym komponentom i technologii wszystkie 
powłoki kolekcji FUTURA, klasy D2525 Smooth & Metallic, Sable i Fiji spełniają surowe wymagania norm europejskich EN12206 (high durability 
systems, GSB Master i wcześniej wymienianej AAMA 2604)
Kolekcja Futura 2010 – 2013 została zaprojektowana przy udziale agencji konsultingowej ds. stylu i innowacji PeclersParis. Współpraca 
z AkzoNobel przyczyniła się do sukcesu kolekcji już w jej poprzednich wcieleniach. Peclers jest bowiem specjalistą od nowoczesnych trendów, 
a AkzoNobel ma wiedzę techniczną niezbędną do naśladowania takich obrazów na malowanej powierzchni. Usuwanie wysłużonych powłok 
i wprowadzanie nowych odcieni i tekstur jest tym, co razem każe architektom sięgać po inspirację do Nowej Futury.

Myślenie w kategoriach architektury ekologicznej to nie tylko oszczędzanie energii i zasobów, ale również wpisywanie działalności człowieka w kształtowanie przestrzeni, wpisywanie 
siebie i tworzonej architektury w przyrodę. Już nie wyodrębnianie jej i megalomańskie uwidacznianie, ale rozsądne, zintegrowane przyrodniczo gospodarowanie w krajobrazie.

W Warszawie nad samą Wisłą powstało Centrum Nauki Kopernik. Powstało ono dokładnie nad tunelem Wisłostrady – jest to projekt młodych polskich architektów. Wśród wielu 
pozytywnych opinii o ich pracy znajdujemy między innymi taką, że ten „budynek doskonale wpisuje się w otaczający krajobraz, wydobywa i podkreśla charakter nadwiślańskich 
bulwarów, jest ważnym głosem w rozwoju współczesnej architektury”. Budynek w swojej bryle zdaje się surowym naturalnym bytem przypieczętowanym głazem narzutowym, 
kryjącym planetarium – do współpracy bowiem zaproszono między innymi specjalistów od konstrukcji ścian z gliny, projektantów zielonych fasad i ogrodów dachowych, geologów 
i specjalistów od naturalnej wentylacji. Nasze farby Interpon również zostały wykorzystane, jako wpisujące się w naturalny i ekologiczny charakter budowli.
Nowa kolekcja 50 kolorów wykończenia budynków, które są od dawien dawna znakiem orientacyjnym w terenie, stawia przede wszystkim na trwałość. Powłoki o pięciokrotnie 
większej wytrzymałości niż wyroby tradycyjne otrzymały już etykietkę „zielonych”. Specjaliści od trendów podkreślają, że zieleń jest właśnie „tym” kolorem na nadchodzące lata. 
Niektóre z naszych nowych wykończeń, właśnie w odcieniach zieleni, zawdzięczają swoje nazwy zielonym obszarom tropikalnym.

Do dyspozycji naszych klientów dostępne są karty nowych kolorów kolekcji FUTURA 2010 – 2013, 
a także wszystkie wymagane dokumenty i karty techniczne. Dysponujemy również 
przełomową „Książką Kolorów” (TrendBook), dla całej kolekcji, grupująca kolory w rodziny, 
by pokazać, w jaki sposób mogą współgrać z innymi naturalnymi odcieniami. Nowoczesne 
wzornictwo to coś, czym możemy się szczycić. 
Trend ekologiczny i naturalistyczny w architekturze ma ogromną przyszłość, jest nie tylko 
wielce interesujący dla projektantów i inwestorów, wszak od wieków człowiek i tak naśladuje 
naturę. Nurt ten wpisuję się w interes wszystkich istot na Ziemi.

Zapraszamy do współpracy!


