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Dois parceiros poderosos 

2018: R-M torna-se patrocinador da Emil Frey Racing Team  

 

Na última corrida da Blancpain Endurance Series 2017 no circuito de Barcelona-Catalunha, 

Lorenz Frey, manager e piloto de corrida da Emil Frey Racing Team, conheceu Ramesse Florean, 

managing director da R-M Autoreparaturlacke Switzerland. A razão para esta reunião em 

Barcelona foi a aprovação oficial de uma nova parceria entre a R-M Autoreparaturlacke 

Switzerland e a Emil Frey Racing Team. Não é apenas o sucesso que reúne as pessoas mas 

também a “química”. Em 2018 a R-M, marca premium da BASF, tornar-se-á no novo patrocinador 

da Emil Frey Racing Team nos próximos três anos – em toda a Europa. O Grupo Emil Frey e a 

R-M já trabalharam juntos como parceiros por muitos anos, comprometidos com a qualidade 

superior, trabalho de equipa, dinamismo e espírito de parceria. 

A lendária Emil Frey Racing Team foi reavivada em 2010 com o objetivo de replicar as realizações 

desportivas de Walter Frey dos anos 70 e 80. Sete anos depois a equipa é extremamente bem sucedida 

sob a direção de Lorenz Frey, filho de Walter Frey, sendo uma das poucas equipas de corrida privadas. 

A Emil Frey Lexus Racing Team coloca-se à prova no Campeonato Internacional GT Open enquanto a 

Emil Frey Jaguar Racing Team na qual Lorenz Frey está ativamente envolvido como piloto, participa 

na Série Blancpain Enduance. 

Lorenz Frey está bastante otimista em relação à nova parceria com a R-M: “Estou muito satisfeito, tal 

como a minha equipa, pela colaboração com a R-M ter-se estendido à pista de corrida. Aguardamos 

ansiosamente a próxima temporada de 2018”. 

“Estamos muito satisfeitos por apoiar a Emil Frey Racing Team nos próximos três anos. A nossa marca 

premium R-M é ideal para o poder e o dinamismo da equipa que serão exibidos nas várias pistas da 

Europa”, acrescenta Ramesse Florean. 

  



 
 

 

 

Emil Frey Group e R-M: parceiros poderosos 

O Emil Frey Group foi fundado em 1924. É uma empresa familiar suíça que opera no comércio 

automóvel. O Emil Frey Group e a R-M trabalharam juntos como parceiro durante muitos anos com 

muitas empresas Emil Frey na Suíça usando o produto premium R-M para os acabamentos de pintura. 

Além disso Emil Frey em Safenwill é também o lar do armazém de materiais R-M, a linha de 

atendimento a cores e o centro de colometria da R-M. Isso significa, por exemplo, que os danos na 

pintura são reparados antes da entrega, diretamente no Emil Frey PDI (inspeção pré-entrega) em 

Safenwill. Além disso a FIBAG AG, mais antiga subsidiária da Emil Frey AG, iniciou uma colaboração 

exclusiva com a R-M este ano. O nosso patrocínio da Emil Frey Racing Team é o complemento perfeito 

para a parceria com o Emil Frey Group. 

 

R-M Automotive Refinish Paints: uma importante divisão da BASF Coatings 

 

Sob a marca R-M, a BASF comercializa uma ampla gama de sistemas de repintura automóvel, 

centrando-se nas tintas aquosas eco eficientes e tintas com grande teor de sólidos. Ao utilizar estes 

sistemas, todos os requerimentos legais de redução de solventes podem ser cumpridos em qualquer 

parte do mundo e, tendo em conta a aparência e resistência, os produtos cumprem os mesmos padrões 

de qualidade que as tintas à base de solventes. Nesta área, a empresa oferece uma ampla variedade 

de serviços de apoio ao cliente. A R-M Automotive Refinish Paints é aprovada pelos principais 

fabricantes de automóveis para reparação pós-venda e escolhido pelas mais prestigiadas empresas 

automóveis do mundo pela sua experiência em cor. 

Para mais informações:  

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

Contato:  Sara Marcón  

e-mail: sara.marcon@basf.com 

 

www.rmpaint.com 

 

www.youtube.com/rmpaint 

 

 

www.facebook.com/rmpaint 
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