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BASF Automotive Color Trends 2021-2022: Άπειρες χρωματικές 
παραλλαγές είναι η νέα τάση στη βαφή αυτοκινήτων.  

 Η BASF προτείνει μία απεριόριστη γκάμα χρωματικού σχεδιασμού  

 Η συλλογή αναδεικνύει μια νέα ποικιλία χρωμάτων που συνυπάρχουν σε 
επάλληλα στρώματα 

 Επισημαίνεται η αυξανόμενη ανάγκη για βιωσιμότητα και 
λειτουργικότητα 

 

Οι σχεδιαστές του τμήματος Coatings της BASF κινούνται σε νέους χρωματικούς 

χώρους στη νέα έκθεση Automotive Color Trends για τις χρωματικές τάσεις στα 

αυτοκίνητα για το 2021-2022. Εμπνεόμενη από ένα φαινόμενο της 

κβαντομηχανικής, η φετινή συλλογή ονομάζεται SUPERPOSITION ή αλλιώς 

υπέρθεση, η οποία είναι μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει ο περιορισμός των 

δυαδικών συστημάτων. 

 

Με άλλα λόγια, τα πράγματα δεν είναι μόνο μαύρο ή άσπρο, κορώνα ή γράμματα, 

ένα ή μηδέν. Ο κόσμος έχει έναν αμέτρητο αριθμό παραλλαγών και αυτή η 

χρωματική συλλογή αναδεικνύει αυτές τις παραλλαγές. Η χρωματική σχεδιαστική 

γκάμα είναι ανεξάντλητη, και μπορεί να είναι ταυτόχρονα παιχνιδιάρικη και σοβαρή, 

άνετη και ανατρεπτική ή σαφής και χαοτική. 
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Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική – Αποκαλυπτικά χρώματα που μας 
προκαλούν να σκεφτούμε 
 
Τα χρώματα που έχουν σχεδιαστεί για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την 

Αφρική χρησιμοποιούν οικίες παλέτες χρωμάτων, αλλά τις αλλάζουν με τη βοήθεια 

νέων εφέ, απαλών χρωματικών αποχρώσεων ή συγκεκριμένης λάμψης. Οι 

αποχρώσεις του γκρι αλλάζουν ανάλογα με την οπτική γωνία. Οι αποχρώσεις του 

μπλε είναι ελαφριές, αντανακλούν το φως και προσδίδουν δομή στην επιφάνεια. 

"Αυτά τα αποκαλυπτικά χρώματα που μας προκαλούν να σκεφτούμε είναι μια 

υπέρθεση σύνθετων τόνων που αμφισβητούν την αντίληψή μας,” είπε ο Mark 

Gutjahr, επικεφαλής του τμήματος Automotive Color Design για την Ευρώπη, τη 

Μέση Ανατολή και την Αφρική. 

 

Ασία και Ωκεανία – Αναζωογονηθείτε και σκεφτείτε πρωτοποριακά 
 

Στην Ασία και την Ωκεανία, η κοινωνική αλλαγή θεωρείται ως η μεγαλύτερη τάση για 

το 2021. Πολλοί χρησιμοποίησαν τον ελεύθερο χρόνο τους για να 

αναδιοργανωθούν, να σκεφτούν το μέλλον τους και να ανακτήσουν δυνάμεις. 

Από μια ομοιομορφία στη σκέψη, στα προϊόντα και τα υλικά που υπήρχε στο 

παρελθόν, προήλθε η ευελιξία και η ελευθερία. Όλοι και όλα πρέπει να γίνονται 

αποδεκτά - όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και τα προϊόντα και τα υλικά. Τα πάντα 

μπορούν να είναι ευέλικτα. 

 

"Τα βασικά χρώματα της Ασίας και της Ωκεανίας είναι οι ανοιχτές, καθαρές 

αποχρώσεις που φέρνουν στη μνήμη το συναρπαστικό ερχομό της άνοιξης και την 

ελπίδα για το μέλλον”, δήλωσε ο Chiharu Matsuhara, επικεφαλής του τμήματος 

Automotive Design για την Ασία-Ωκεανία. "Δείχνουν υψηλότερο επίπεδο 

κατανόησης της διαφορετικότητας του κόσμου μας.” 

 

Βόρεια Αμερική - Η έννοια της ισορροπίας 
 
Ο σχεδιασμός των χρωμάτων του μέλλοντος στη Βόρεια Αμερική εστιάζει στην 

έννοια της ισορροπίας που αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή της ανθρώπινης 

σταθερότητας. Οι χρωματικοί χώροι εκπέμπουν αισιοδοξία και ανθεκτικότητα και 
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αντανακλούν τη δυνατότητα της ανθρωπότητας να προχωρήσει μπροστά, παρά τις 

δυσκολίες. 

"Βρήκαμε την ισορροπία μεταξύ του φυσικού και του συνθετικού κόσμου για να 

δημιουργήσουμε ήρεμα, σταθερά χρώματα που σε προκαλούν να σκεφτείς. 

Παρασύρουν το θεατή σε μοναδικές αισθήσεις που λειτουργούν σε πολλαπλά, μη 

δυαδικά επίπεδα,” τόνισε ο Paul Czornij, επικεφαλής του τμήματος Automotive 

Design για την Αμερική. 

 

Η υψηλή εξειδίκευση στο χρώμα του τμήματος Coatings 
 
Κάθε χρόνο, οι σχεδιαστές του τμήματος Coatings της BASF μελετούν τις 
μελλοντικές τάσεις, τις οποίες χρησιμοποιούν ως βάση για την ανάπτυξη της 
επιφάνειας, της υφής και του χρώματος. Αντλούν έμπνευση από τη βιομηχανία, τη 
μόδα, τα καταναλωτικά προϊόντα, τη φύση και πολλά άλλα. Οι πελάτες της BASF, 
οι σχεδιαστές αυτοκινήτων, ενημερώνονται για τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, 
ώστε να διαμορφώσουν τον μελλοντικό σχεδιασμό μοντέλων μαζικής παραγωγής. 
 
 
Σχετικά με το τμήμα Coatings της BASF  
Το τμήμα Coatings της BASF εξειδικεύεται σε παγκόσμιο επίπεδο στην ανάπτυξη, παραγωγή και 

εμπορία καινοτόμων και βιώσιμων εργοστασιακών βαφών αυτοκίνητων και επιχρισμάτων, 

διακοσμητικών βαφών, καθώς και επιχρισμάτων επεξεργασίας επιφανειών που εφαρμόζονται σε 
μεταλλικά, πλαστικά και γυάλινα υποστρώματα για ένα ευρύ φάσμα κλάδων. Το χαρτοφυλάκιο 

συμπληρώνεται από το πρόγραμμα "Καινοτομία πέρα από το χρώμα", το οποίο αποσκοπεί στην 

ανάπτυξη νέων αγορών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Δημιουργούμε προηγμένες και 

αποδοτικές λύσεις και με τις επιδόσεις, τη σχεδίαση και τις νέες εφαρμογές που αναπτύσσουμε, 

ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των συνεργατών μας σε όλο τον κόσμο. Η BASF διαθέτει τις 

δεξιότητες, τις γνώσεις και τους πόρους μιας παγκόσμιας, δι-επιστημονικής ομάδας προς όφελος 

των πελατών της και ένα εκτεταμένο δίκτυο εγκαταστάσεων παραγωγής στην Ευρώπη, τη Βόρεια 

Αμερική, τη Νότια Αμερική και την Ασία-Ωκεανία. Το 2020, το τμήμα Coatings κατέγραψε συνολικές 
πωλήσεις ύψους περίπου 3,1 δισ. ευρώ.  

Λύσεις πέρα από τη φαντασία σας - Coatings από τη BASF. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 

με το τμήμα Coatings της BASF και των προϊόντων της, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.basf-

coatings.com 

   
Σχετικά με τη BASF 

Στη BASF, δημιουργούμε χημεία για ένα βιώσιμο μέλλον. Συνδυάζουμε την οικονομική επιτυχία με 

την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική ευθύνη. Περισσότεροι από 110.000 εργαζόμενοι 

http://www.basf-coatings.com/
http://www.basf-coatings.com/
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του Ομίλου της BASF συμβάλλουν στην επιτυχία των πελατών μας σε σχεδόν όλους τους κλάδους 

της οικονομίας και σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου. Η γκάμα των προϊόντων μας διαρθρώνεται 

σε έξι τομείς: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care και 

Agricultural Solutions. Η BASF κατέγραψε πωλήσεις ύψους €59 δισεκατομμυρίων το 2020. Η BASF 

είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια της Φρανκφούρτης (BAS) και ως American Depositary Receipts 
(BASFY) στις ΗΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.basf.com. 
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