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Colors & Design:  
R-M® og TheArsenale lanserer designprosjektet  

THE CODE 

R-M, et premium lakkmerke fra BASF, og TheArsenale, en premium online 
markedsplass dedikert til “the style of motion”, har gleden av å kunne presentere Farge 
& Design-prosjektet THE CODE: Tolv eksklusivt utvalgte designingeniører fra Europa 
inviteres til å jobbe på uavhengige prosjokter lakkert med R-M-lakk. Alle tolv prosjekter 
vil bli presentert på en egen nettside og på sosiale medier med en endelig utstilling som 
er planlagt til april 2018.  

R-M og TheArsenale gir moderne europeiske designere fra ulike bakgrunner muligheten til å 

ta del i et unikt globalt fellesskap som deler gledene ved teknisk ledelse og innovativ fargebruk. 

Deltakerne, som er utvalgt av TheArsenale, spenner fra den selvstendige kunstneren Lucky 

Cat Garage med base i Frankrike, via den erfarne Von Zadig i Belgia til mye større 

designfirmaer som KISKA i Østerrike, den eksklusive bilbyggeren Caresto i Sverige og den 

britiske kunstneren Death Spray Custom som er kjent for sine unike kunstverk på 

kjøretøydeler. I Italia gir Lapo Elkann sitt personlige syn på fargen blå til THE CODE, hvor han 

representerer Garage Italia Customs.  

THE CODE står for en spesiell fargekode for hver designer, da fargen og lakken kan være et 

unikt blikkfang for hver enkel design. De to dedikert partnerne TheArsenale og R-M Paint, 

støtter deltakerne i å utvikle, gjennomføre og promovere prosjektene. De har alle fordel av 

teknisk støtte fra deres lokale R-M-organisasjon. Dessuten vil prosjektet bli markedsført over 

12 måneder på et dedikert nettsted og på sosiale medier. 

 

 

 



 
 

 

 

THE CODE er en del av initiativet Colors & Design fra R-M. På R-M Refinish Competence 

Center (RCC) tilbyr R-M sine kunder betydelig fleksibilitet ved å oppfylle deres behov for 

trening, ved å tilby innovative og bærekraftige løsninger. Med støtte fra R-M kan øker 

kundene effektiviteten og lønnsomheten i virksomhetene sine.  

 

Se mer på www.thecode.rmpaint.com  
Følg oss på @rmthecode - www.instagram.com/rmthecode/ 

R-M reparasjonslakk for bilbransjen: en viktig del av BASFs Coatings-divisjon 

Under R-M-varemerket markedsfører BASF en omfattende serie med 
reparasjonslakksystemer for bilbransjen, og fokuserer på miljøriktige, effektive vannbaserte 
grunninger og pigmentrik lakk. Ved å bruke disse systemene kan alle lovbestemte krav til 
reduksjon av løsemidler overholdes hvor som helst i verden, og i forhold til utseende og 
slitestyrke tilfredsstiller produktene samme kvalitetsstandard som løsemiddelbasert lakk. På 
området tilbyr selskapet et bredt spekter av tjenester for å yte støtte til kundene. R-M 
reparasjonslakk for bilbransjen er godkjent for reparasjoner i ettermarkedet av de fleste 
ledende bilprodusenter, og velges av verdens mest prestisjefylte bilprodusenter på grunn av 
selskapets fargeekspertise. 

R-M Automotive Paints - Clermont de l’Oise (Frankrike)  
Kontakt: Gesine Arend-Heidbrinck Telefon: + 33 (0)3 44 77 73 70 
E-post: gesine.arend-heidbrinck@basf.com 

www.rmpaint.com 
www.facebook.com/rmpaint  
www.youtube.com/rmpaint 
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