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Tisková zpráva 13. února 2018 

BASF analyzuje barevné trendy v automobilovém sektoru za rok 
2017  

 78 % barev spadá do achromatické barevné škály 

 Oblibu černé dohnala šedá 

 Modrá a šedá barva nabízejí největší množství odstínů  

Ludwigshafen, Německo – 13. února 2018 – Divize BASF Coatings, evropský lídr 

ve svém oboru, představuje novou Zprávu BASF o barvách pro automobilové OEM 

nátěry. Ta přináší globální analýzu trhu a zasvěcený vhled do problematiky 

automobilových barev za loňský rok. 

Bílá zůstává celosvětově nejžádanější barvou 

Náskok ve všech segmentech si nadále drží bílá, jejíž celosvětový podíl na trhu 

dosahuje téměř 40 %. Společně s dalšími achromatickými barvami, jako je černá, 

šedá či stříbrná, si drží dominantní pozici a konkrétně na evropském trhu měly v 

roce 2017 přibližně 78% podíl, což potvrzuje dosavadní trend.  

„Náš výzkum dokazuje klíčový význam achromatické škály, jíž dominují bílá, černá 

a šedá barva. Je zásadně důležité, abychom v těchto oblastech inovovali, a tak se 

snažíme detekovat, jaké barvy odpovídají povaze té které značky, abychom 

umocnili tvar automobilu,“ řekl Paul Czornij, vedoucí designu v severoamerické 

skupině Color Design Excellence Group společnosti BASF. 

Mezi achromatickými barvami dále podstatně vzrostl podíl šedé, a to až na úroveň 

černé, tedy na 19 %. Tento trend podpořila rostoucí rozmanitost odstínů šedi: více 
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než se 100 variant obsadila šedá druhé místo, hned po modré. 

„Šedá, navozující dojem betonu či skla, představuje typickou barvu města a její 

obliba v posledních letech výrazně stoupla. Skýtá velkou rozmanitost odstínů od 

světlých přes střední až po tmavou antracitovou šedou, také díky tomu si získala 

dobré postavení na trhu,“ uvádí Mark Gutjahr, vedoucí oddělení Automotive Color 

Design EMEA v divizi BASF Coatings. 

Modrá si vydobyla dvě prvenství 

V oblasti chromatických barev si nejlépe vedou modrá a červená, jako třetí se 

umístila hnědá. S ohledem na velikost automobilu pak platí, že čím menší vůz, tím 

pestřejší barva. 

Zajímavý trend za loňský rok vykazuje především modrá. Ačkoli podíl chromatických 

barev se ustálil na 10 %, podíl modré se výrazně zvýšil: téměř každý druhý 

automobil s chromatickou barvou vyrobený během loňského roku v Evropě byl 

modrý. Tento trend, který se už stihl odrazit na množství odstínů modré v posledních 

přehledech barevných trendů, úspěšně předpověděli návrháři barev divize BASF 

Coatings. V loňském roce se tak modrá stala nejen nejprodávanější chromatickou 

barvou, ale získala si prvenství také v oblasti diverzity: dnes si automobilisté mohou 

vybrat téměř mezi 130 různými odstíny modré. 

 

O divizi BASF Coatings 

V divizi Coatings koncern BASF vyvíjí, vyrábí a prodává vysoce kvalitní sortiment inovačních laků 

pro OEM, hmoty pro opravu automobilových laků a technické laky, jakož i dekorativní barvy. Vytváří 

pokročilá výkonná řešení a řídí výkon, design a nové aplikace, aby uspokojil potřeby partnerů po 

celém světě. BASF sdílí dovednosti, znalosti a zdroje interdisciplinárních a globálních týmů ve 

prospěch zákazníků tím, že provozuje společnou síť poboček v Evropě, Severní Americe, Jižní 

Americe, Asii a Tichomoří. V roce 2016 dosáhla divize BASF Coatings celosvětově obratu ve výši 

přibližně 3,2 miliard eur. 

V roce 2016 získal koncern BASF společnost Chemetall, předního světového dodavatele 

aplikovaných povrchových úprav pro kovové, plastové a skleněné substráty v celé řadě 

průmyslových odvětví a na koncových trzích. Díky této expanzi se BASF stává ještě lepším 

poskytovatelem řešení pro nátěry. 

Řešení za hranicemi vaší představivosti – nátěry společnosti BASF. Pro vice informací o divizi BASF 

Coatings a jejích produktech navštivte www.basf-coatings.com. 

http://www.basf-coatings.com/
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O společnosti BASF 

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský 

úspěch s ochranou životního prostředí a klademe důraz na společenskou odpovědnost. Přibližně 

114 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech 

odvětvích po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do pěti segmentů: Chemicals, 

Performance Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roce 

2016 dosáhla BASF obratu přes 58 miliard eur. Akcie společnosti BASF se obchodují na burzách ve 

Frankfurtu (BAS), Londýně (BFA) a Curychu (BAS). Další informace naleznete na www.basf.com. 

BASF v České republice 

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického 

průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních a 

vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2016 měla skupina BASF v České republice 288 

zaměstnanců a dosáhla obratu více než 620 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na 

internetové stránce www.basf.cz.  

http://www.basf.com/
http://www.basf.cz/
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