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Colors & Design:  
R-M® og TheArsenale lancerer mobilt designprojekt  

THE CODE  

R-M, BASF’s premium lakmærke, og TheArsenale, premium online markedplads 
dedikeret til ”the style of motion” er stolte over at kunne præsentere Colors & Design 
programmet THE CODE: Tolv eksklusivt udvalgte uafhængige designingeniører fra 
Europa inviteres til at arbejde med individuelle projekter lakeret med R-M lak. Alle tolv 
projekter vil blive vist på en hjemmeside og på sociale medie kanaler og en endelig 
udstilling er planlagt for april 2018.  

R-M og TheArsenale giver innovative designingeniører med forskellig europæisk baggrund 

mulighed for at blive del af et unikt globalt netværk, som sætter pris på teknisk ledelse og 

innovativ brug af farver. Deltagerne, som er udvalgt af TheArsenale, varierer fra små unikke 

kunstnere som Lucky Cat Garage fra Frankrig, erfarene Von Zadig i Belgien til meget større 

design virksomheder såsom KISKA i Østrig, high-end producent for specialfremstillede biler 

Caresto i Sverige eller den britiske artist Death Spray Custom, som er velkendt for sine 

unikke kunstværker på dele af køretøjer. Lapo Elkann fra Italien, som repræsenterer Garage 

Italia Customs, bidrager til THE CODE med sin personlige opfattelse af blå. 

THE CODE står for en speciel farvekode for hver designer, idet farven og lakken kan være et 

unik blikfang for hvert design. De to dedikerede partnere, TheArsenale og R-M, understøtter 

deltagerne i at udvikle, promovere og føre hvert projekt ud i livet. De drager alle nytte af 

teknisk støtte fra lokale R-M organisationer. Derudover promoveres projektet over tolv 

måneder på en specifik hjemmeside og sideløbende på sociale medier. 

 

 

 



 
 

 

 

THE CODE er en del af R-M’s initiativ Colors & Design. I R-M Refinish Competence Center 

(RCC), tilbyder R-M sine kunder markant fleksibilitet ved at møde deres behov for træning og 

stiller samtidigt innovative og bæredygtige løsninger til rådighed. Med støtte fra R-M stiger 

kunders effektivitetsgrad og rentabiliteten af deres  forretning. 

 

Læs mere på www.thecode.rmpaint.com  
Følg os på @rmthecode - www.instagram.com/rmthecode/ 

R-M Automotive Refinish Paints: en vigtig del af BASF`s Coatings Division 

BASF markedsfører et omfattende sortiment af autolak-systemer under brandet R-M og 

fokuserer på miljøeffektive, vandfortyndbart baselak og lak med højt tørstofindhold. Ved at 

anvende disse systemer imødekommes alle krav om reduktion af opløsningsmidler hvor som 

helt i verden og hvad angår udseende og modstandsevne lever produkterne op til samme 

kvalitetsstandarder som opløsningsmiddelindeholdende lak. På dette område tilbyder 

virksomheden en lang række af tjenesteydelser for at understøtte dets kunder. R-M’s lak er 

godkendt til eftermarkedsreparationer af de fleste førende bilproducenter og vælges af 

verdens mest prestigefyldte bilselskaber til deres farveekspertise. 

R-M Automotive Paints - Clermont de l’Oise (France)  
Kontakt: Gesine Arend-Heidbrinck 

Telefon: + 33 (0)3 44 77 73 70 
E-Mail: gesine.arend-heidbrinck@basf.com 

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