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BASF analyzuje barevné trendy v automobilovém průmyslu za rok 
2018 

 Bílá je stále globální barvou číslo jedna 

 Nejoblíbenější chromatickou barvou na světě je modrá  

 Efektní nátěry vytvářejí nové možnosti a zvyšují popularitu 
achromatických barev 

Ludwigshafen, Německo – 22. ledna 2019 – Divize BASF Coatings, evropský lídr 

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

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

barev za loňský rok. Návrháři z BASF také každoročně tvoří inovativní sbírku 65 

nových barev, založenou na výzkumu světových kulturních změn, které mohou 

ovlivnit barevné trendy až na pět let dopředu. 

Náskok ve všech segmentech si nadále drží achromatické barvy – bílá, černá, šedá 

a stříbrná. Jejich celosvětový podíl na trhu dosahuje téměř 80 %. Dominantní pozici 

obhájila, stejně jako loni, bílá. Více než každé čtvrté auto v Severní Americe a téměř 

každé třetí vozidlo v Evropě má bílou barvu, zatímco v Asii a Tichomoří je to více 

než každé druhé. Oproti tomu oblíbenost stříbrné se ve srovnání s předchozím 

rokem mírně snížila. 

Mezi chromatickými barvami je nejoblíbenější modrá a červená, zejména pak 

v menších segmentech jako jsou kompaktní a subkompaktní vozy. Ve větších 

segmentech však jejich obliba klesá a oproti předchozímu roku zde naopak dochází 

k výraznému nárůstu černé a bílé. 
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V Evropě táhnou odstíny šedé  

Téměř každý pátý automobil v Evropě je natřený šedou barvou, která nahradila 

černou jako druhou nejoblíbenější barvu hned za bílou. Spotřebitelé mohou vybírat 

z více než 110 variant, od světle šedé až po tmavou, kovově antracitovou. Modrá, 

s přibližně 140 barevnými odstíny, nabízí možností ještě více. S celkovým podílem 

11 % v roce 2018 překonala stříbrnou, čímž se stala čtvrtou nejoblíbenější barvou 

aut v Evropě. Spolu s červenou si získává čím dál větší oblíbenost i v Severní 

Americe, Asii a Tichomoří. K jedinečnému vzhledu vozu také značně přispívá 

metalický nebo perleťový efekt, který v roce 2018 zdobil dvě třetiny všech aut. Platí, 

že čím větší automobil je, tím častěji má tuto efektní úpravu.  

„V nabídce automobilových nátěrů je nepřeberné množství barev, které neustále 

narůstá a přináší novou inspiraci,” říká Mark Gutjahr, vedoucí oddělení Automotive 

Color Design Europe v divizi BASF Coatings. BASF nabízí udržitelná řešení 

barevných nátěrů, která zkracují proces nanášení a vytvrzování, a pomáhají tak 

snížit emise CO2 až o 20 %. Patří sem i vodou ředitelné základní laky s minimálním 

obsahem těkavých organických sloučenin (VOC) a nátěry s funkcí řízení teploty, 

které minimalizují zahřívání povrchu vozu. 

 

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 2017 dosáhla divize BASF Coatings celosvětově obratu ve výši 

více než 3,9 miliard eur. 

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

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

 

O společnosti BASF 

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský 

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

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

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

http://www.basf-coatings.com/
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Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V 

roce 2017 dosáhla BASF obratu přes 60 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány 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 2017 měla skupina BASF v České republice 314 

zaměstnanců a dosáhla obratu více než 666 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na 

internetové stránce www.basf.cz.   
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