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Tuchoměřice, 8. února 2021 

Trendy automobilových barev: Barva roku 2021 je ElectroLight 

Axalta, přední celosvětový producent tekutých a práškových barev představuje barvu roku, kterou se 

dle „Global Automotive Color of the Year 2021“ stala barva ElectroLight. ElectroLight je výrazně 

osvěžující zelenožlutý odstín, inspirovaný odvážnými a moderními nádechy, které odrážejí současný 

styl, energii a vkus. Unikátní charakter barvy ElectroLight evokuje kombinaci sportovně-designových 

prvků s funkčním výkonem a nabízí možnost univerzální kombinace s tmavými dvou tónovými 

barevnými akcenty nebo matnými povrchy. Odstín ElectroLight je navíc vyvinut s důrazem na vysoce 

reflexní vlastnosti, díky nimž je vysoce viditelný pro systémy detekce a měření, založené na principu 

světla (LiDAR), zatímco jeho struktura vrstev a obsah pigmentu jsou snadno rozpoznatelné pro 

systémy detekce a měření vzdálenosti na bázi rádiových vln (RADAR). 

"Nabídka inovativních produktů, které jsou teprve před námi, je tím, čím ve společnosti Axalta žijeme a 

dýcháme každý den.", řekl Hadi Awada, senior viceprezident společnosti Axalta. „Odstín ElectroLight je dalším 

krokem k zelené budoucnosti všech typů vozidel, včetně autonomních. ElectroLight je barva vyvinutá s ohledem 

na snímání pohybu. Díky spojení naší vášně pro individualizaci a profesionálních zkušeností v oblasti lakování 

uvádíme tuto výraznou a dynamickou barvu do reálného světa.“ 

Plně autonomní vozidla jsou blíže než kdy jindy k tomu, aby se stala realitou. Stále více se budou spoléhat na 

systémy LiDAR a RADAR, aby byly viděny a mohly interaktivně komunikovat s okolním světem. Barva 

ElectroLight posiluje výkonnost obou typů systémů, což z něj činí výjimečnou barevnou variantu nejenom 

v oblasti barevných trendů, ale i v technologii. 

Zatímco zpráva Axalta Global Automotive Color Popularity Report z roku 2020 ukazuje, že bílá barva zůstává 

celosvětově nejčastěji objednávanou automobilovou barvou, stává se přizpůsobování automobilových barev 

zákazníkům přesto stále více žádoucím. Zelená ovlivnila jak modré, tak žluté barevné palety v dnešních 

trendech na trhu s automobily, ale posunula barvy i do pozice více zodpovědného přístupu k přírodě, který byl 

zahrnut již v barvě Sea Glass (zelený odstín modré) a v Axalta 2020 Global Automotive Color of the Year v barvě 

ElectroLight (žlutý odstín zelené). 

Nancy Lockhard, globální produktová manažerka společnosti Axalta říká: „Naše barva roku 2021 evokuje 

udržitelnost, štěstí a bezpečnost. ElectroLight je v čele dnešních barevných trendů a zároveň předvídá nový 

technologický pokrok. Spotřebitelé hledají průlomovou barvu, a právě ElectroLight jasně ukazuje progresivní 

přístup k automobilovému stylingu a designu.“ 

Axalta, jejíž součástí je německý prémiový výrobce autoopravárenských lakovacích materiálů Standox, vkládá 

veškeré úsilí do vývoje nových inovativních barev, jež oslovují nejenom potencionální majitele vozidel, ale i 

autolakovny, které oceňují jejich estetický vzhled, ale hlavně jejich funkčnost a vhodnost pro opravy povrchů 

všech vozidel. 
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O společnosti SERVIND s.r.o. 
 
Společnost SERVIND s.r.o. patří od roku 1992 k nejvýznamnějším dodavatelům autoopravárenských laků, 
příslušenství a vybavení autolakoven v České republice. Prostřednictvím dceřiné společnosti SERVIND SLOVAKIA 
s.r.o. je od roku 1993 úspěšně zastoupena i na slovenském trhu. 
 
Jako přední dodavatel významným autorizovaným servisům i nezávislým autolakovnám společnost Servind 
spolupracuje převážně s dodavateli, kteří celosvětově určují oborové trendy a přinášejí nejnovější technologie. 
Exkluzivní zastoupení pro Českou republiku tak má pro prémiové laky německé společnosti Standox, finského 
výrobce brusiva, leštění a nářadí Mirka, spotřebního materiálu a vybavení do autolakoven Colad, lakovacích a 
sušicích kabin Wolf, Blowtherm a Termomeccanica GL či sušicích robotů Symach, které pracují na revolučním 
principu katalytické reakce. Od roku 2015 SERVIND rozšířil své portfolio o oblast karosářských oprav, kde se 
opírá o zastoupení švédské firmy CAR-O-LINER, která nabízí sofistikované rovnací stolice, unikátní měřicí 
systémy a obsáhlá data většiny automobilových producentů pro zjištění rozsahu poškození karoserie po havárii 
a jejich následnou opravu, svářeček a dalšího vybavení. V České republice patří tuchoměřická společnost k 
největším distributorům stříkací techniky SATA, maskovacích pásek Tesa, mycích systémů Drester, profesionální 
chemie a autokosmetiky Flowey, pracovní kosmetiky Deb Stoko a mnoha dalších. 

Pole působnosti společnosti se postupně rozšířilo také do oblasti prvovýroby automobilů a subdodavatelského 
odvětví. V souvislosti s rozšířením sortimentu o široké spektrum průmyslových laků jsou nedílnou součástí 
struktury klientů i významné průmyslové podniky v oboru kolejových vozidel, strojírenství a nábytkářského 
průmyslu. V současné době průmyslová divize tvoří polovinu obratu společnosti. 

Mimo vysoce kvalitních produktů a pokrokových technologií získávají zákazníci i širokou škálu služeb na vysoké 
profesionální úrovni. Předností společnosti je komplexnost nabídky na jednom místě a poskytování služeb 
uzpůsobených na míru konkrétnímu zákazníkovi. Ve vlastním lakařském a karosářském tréninkovém centru 
jsou organizovány pravidelná školení a semináře, které informují o pokrokových technologických postupech a 
nejnovějších produktech s cílem zvýšení kvality a ekonomiky provozu u zákazníků. Poskytovaný poradenský 
servis zahrnuje např. doporučení použití optimálních lakovacích materiálů a postupů, technického vybavení a 
hospodárného procesu lakování, poskytování koloristického servisu, pomoc při řešení ekologických otázek, 
bezpečnosti práce a jiné. Stejná hladina poradenství je držena i v oblasti karosářských oprav. Nedílnou součástí 
služeb je odborný záruční a pozáruční servis nářadí a zařízení ze sortimentu společnosti. 

V roce 2012 společnost oslavila dvacetileté působení na trhu. Z důvodu další expanze byla u této příležitosti 
otevřena nová centrála v Tuchoměřicích nedaleko Letiště Václava Havla v Praze, a to včetně nejmodernějšího 
tréninkového centra ve střední a východní Evropě. 

V roce 2016 si společnost Servind jako svého autorizovaného distributora olejů a maziv do segmentu 
autorizovaných servisů v České republice a na Slovensku zvolila společnost Castrol. 
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V současné době pracuje ve společnosti 160 zaměstnanců po celé České republice. Dalších 30 spolupracovníků 
působí v dceřiné společnosti na Slovensku. Společnost je držitelem certifikátu kvality jakosti ISO 9001 a 
certifikátu pro oblast životního prostředí ISO 14001. 


