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PRESSEMELDING 

R-M Billakker 

29. september 2016 

R-M® BELØNNER DE BESTE BILLAKKERERNE FRA 15 

LAND:  

Berry KOOIJMAN fra Nederland er vinneren av den internasjonale 

finalen i R-M® Best Painter Contest,  

2. plassen går til Genya YOKOTA fra Japan og 3. plassen til Myles 

VELJACIC fra Canada 

Premiumlakkmerket R-M® fra BASF offentliggjør vinnerne av den  12. internasjonale R-

M Best Painter Contest:  Berry KOOIJMAN fra Nederland er vinneren av R-M Best 

Painter 2016, etterfulgt av Genya YOKOTA fra Japan på andreplassen og Myles 

VELJACIC fra Canada på tredjeplassen. For første gang kåret R-M-juryen også den 

mest “bærekraftige” lakkereren:  Myles VELJACIC fra Canada var den mest effektive 

og bærekraftige lakkereren med tanke på både lakkprodukter og tilbehørsprodukter. 

R-M-teamet, forretningspartnerne EMM, 3M, SATA, DeVILBISS, RUPES og gjester 

gratulerer vinnerne og alle de 15 finalistene fra Europa, Sør-Afrika, Japan og Canada 

for deres gode resultater i finalen, der deltakerne imponerte med deres sterke 

engasjement for å representere bransjen med stort talent og innovativ og bærekraftig 

tankegang. Arrangementet ble avholdt klimanøytralt.   

 “Vi er veldig stolte av R-Ms initiativ for å oppfordre unge talenter til å forplikte seg til å 

arbeide mer effektivt og bærekraftig. Vi sikrer en høy opplæringsstandard i våre 

treningssentre over hele verden, og utvikler innovative løsninger for våre verkstedskunder for 

også lokalt å oppfylle markedets krav til økt effektivitet og miljøeffektivitet”, sier Dr. Katja 

Scharpwinkel, Senior Vice President Automotive Refinish Coatings Solutions Europe. Blant 

de 15 finalistene som R-M anser som sin “neste generasjon”, var to kvinner fra Sør-Arfika og 

Tyskland. Canada deltok for første gang ved R-M® Best Painter Contest. BASF i Frankrike 

er anerkjent av franske myndigheter og departementet for arbeid, sysselsetting, yrkesrettet 
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opplæring og sosial dialog som støttespiller for yrkesopplæring. Ved den internasjonale 

finalen i R-M Best Painter Contest 2016 besøkte Tysklands ambassadør i Frankrike, Dr. 

Nikolaus Meyer-Landrut arrangementet på konkurransens annen dag sammen med Xavier 

Susterac, president for BASF Frankrike og Sør-Europa. I tillegg til konkurransen og R-Ms 

pressepresentasjoner var det også en BASF-stand som presenterte utvalgte BASF-produkter 

fra andre forretningsenheter som har en innovativ eller bærekraftig innvirkning.  

Kunskap og ekspertise 

I løpet av konkurranseprogrammet fikk representanter fra media i Europa, Japan og Sør- 

Afrika mer informasjon om R-Ms vei til digitalisering i opplæring, R-Ms fargestyring og 

programvareløsninger. De bistod også til pressepresentasjoner og hovedtaler fra de viktigste 

samarbeidspartnerne EMM, 3M, SATA, DEVILBISS og RUPES, og demonstrerte den 

nyskapende og bærekraftige innvirkningen produktutviklingen har på markedet. De faste 

samarbeidspartnerne Festool, Mettler-Toledo, sia Abrasives og Horn & Bauer støttet 

arrangementet både under de nasjonale og den internasjonale finalen med de nyeste 

produktpresentasjonene og deres markedsinnsikt. R-M-representantene Yvonne Hofbauer, 

R-M-tekniker på det tyske markedet og det nye ansiktet på R-Ms UV LIGHT FILLER GRÅ-

kampanje i EMEA og vinneren av R-M Best Painter Contest 2013, Ole Kristian Fureid fra 

Norge, som i dag jobber som R-M-tekniker, utvekslet ideer med representanter fra media til 

hvordan “neste generasjon” kan oppnå suksess i karrieren ved å tenke nyskapende og 

bærekraftig. Fureid gir i dag profesjonell R-M-support til verkstedsnettverk inkludert DK, hvor 

det største volumet av 100 % elektriske Tesla-bilene i verden blir lakkert.  

Vær nyskapende – tenk bærekraftig  

Med mottoet “Vær nyskapende – tenk bærekraftig” har finalister fra Frankrike, Tyskland, 

Italia, Japan, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovenia, Spania, Sør-Afrika, Sveits, 

Russland, Ukraina og Canada vist sin sterke kompetanse i å utføre ulike oppgaver fra 

forberedelse, blending, fargegjennfinning, fargeidentifisering, maskering, helse og sikkerhet 

til tilbehørsprodukter. I ekstraoppgaven «Bærekraft» ble effekten av hver enkelt deltakers 

bærekraftige løsninger i hver eneste oppgave evaluert.  

 “Vi har sett et svært høyt nivå og et sterkt engasjement fra alle 15 finalister i denne finalen. 

Vinneren overbeviste juryen med sine prestasjoner. Men andre- og tredjeplassen var også 
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veldig tette. I løpet av de siste årene har vi sett at de unge lakkererne er bedre forberedt, og 

at de bruker treningene våre for å oppnå en mer effektiv og bærekraftig påføring”, sier Ronny 

Raeymaekers, juryleder for den internasjonale finelen av R-M Best Painter Contest 2016.   

Beyond Refinsih: Farge & Design fra R-M  

Inspirert av de nyeste fargetrendene og mottoet “Vær nyskapende” med R-Ms 

fargekompetanse presenterte deltakerne på deres siste dag deres egne lakkerte modeller for 

å gi et personlig bud på fargekonseptene for fremtidens E-biler. Vinneren av denne 

tilleggsoppgaven i fargekompetanse ble nominert av journalistene: Vinneren ble Jorge 

PADRÓN fra Spania, som overbeviste journalistene med sitt fargekonsept, og mottok en 

spesiell “Farge & Design”-premie i form av et par av de nye Ultra boost-skoene fra Adidas. 

Til slutt ble vinneren av DS3 fra R-M – lakkert i Brilliant Red og som er avsluttet med den nye 

GLOSSCLEAR-lakken, annonsert  Nå som utstillingsbilen har turnert Europa rundt kommer 

den tilbake til sine fans i Polen.  

R-M Automotive Refinish Paints: en viktig del av BASF Coatings 

Under RM-merket markedsfører BASF et omfattende utvalg av lakkprodukter med fokus på 

miljøeffektiv vannbasert baselakk og solide farger. Ved å bruke disse systemene oppfylles alle 

juridiske krav om reduksjon av løsemidler overalt i verden, og med hensyn til utseende og holdbarhet 

oppfyller disse produktene de samme kvalitetskrav som løsemiddelbaserte produkter. På dette 

området tilbyr selskapet et bredt spekter av tjenester for å støtte sine kunder. R-M Automotive Refinish 

Paints er godkjent av de fleste ledende bilprodusenter for reperasjonslakkering, og er valgt av verdens 

mest prestisjefylte bilselskaper for sin fargekompetanse. 

R-M Automotive Paints - Clermont de l’Oise  (Frankrike) 

Kontaktperson: 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.bestpainter.rmpaint.com 

 

mailto:gesine.arend-heidbrinck@basf.com
http://www.rmpaint.com/
http://www.facebook.com/rmpaint
http://www.bestpainter.rmpaint.com/

