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To sterke partnere 
R-M blir sponsor for Emil Frey Racing Team i 2018 

 
Under det siste løpet i Blancpain Endurance Series 2017 på Circuit de Barcelona-Catalunya, 
møttes Lorenz Frey, lagleder og racerfører hos Emil Frey Racing Team og Ramesse Florean, 
administrerende direktør i R-M Autoreparaturlacke, Sveits. Grunnen til dette møtet i Barcelona 
var ingen annen enn det offisielle klarsignalet for et nytt partnerskap mellom R-M og Emil Frey 
Racing Team. Det er ikke bare suksess som bringer folk sammen, men også “kjemi”: I 2018 vil 
R-M, premiummerket fra BASFs Coatings-divisjon bli den nye sponsoren for Emil Frey Racing 
Team i de neste tre årene - over hele Europa. Emil Frey Group og R-M har allerede jobbet sammen 
som partnere i mange år, og de er forpliktet til førsteklasses kvalitet, samarbeid, dynamikk og en 
god samarbeidsånd. 

Det legendariske Emil Frey Racing Team ble gjenopplivet i 2010 med sikte på å gjenta Walter Freys 

sportslige prestasjoner fra 1970- og 80-tallet. Syv år senere har laget høstet stor suksess under ledelsen 

av Lorenz Frey, sønn av Walter Frey - ett av de få racingteamene i privat eie. Emil Frey Lexus Racing 
Team setter seg selv på prøve i International GT Open Championship, mens Emil Frey Jaguar Racing 
Team, som Lorenz Frey er aktivt involvert i som sjåfør, deltar i Blancpain Endurance Series. 

Lorenz Frey er full av optimisme over det nye partnerskapet med R-M: «Jeg er glad for, likesom hele 

laget mitt, at samarbeidet med R-M nå har blitt utvidet til racerbanen. Vi venter selvsagt spent på den 

kommende 2018-sesongen.» 

«Vi er glade for å kunne støtte Emil Frey Racing Team i de kommende tre årene. Vår premium 

lakkmerkevare R-M er en ideell match for lagets kraft og dynamikk som vi kommer til å se på Europas 

ulike racerbaner, sier Ramesse Florean», en ivrig motorsport-fan. 

  



 
 

Emil Frey Group og R-M: sterke partnere  

Emil Frey Group, grunnlagt i 1924, er en sveitsisk familiebedrift som driver innen bilhandelen. Emil Frey 
Group og R-M har jobbet sammen som partnere i mange år, med mange Emil Frey-selskaper i Sveits, 
og har benyttet R-M-premiumproduktet for deres lakkeringsreparasjoner.  

Videre er Emil Frey i Safenwil også hjemsted for R-Ms materialelager, Color Hotline og R-Ms kolorimetri-
sentrum. Det betyr for eksempel at lakkskader blir reparert før levering direkte til Emil Frey PDI (kontroll 
før levering) i Safenwil. I tillegg begynte FIBAG AG, det eldste datterselskapet til Emil Frey AG, i år et 
eksklusivt samarbeid med R-M. Den nye sponsoravtalen med Emil Frey Racing Team er det perfekte 
tillegget til partnerskapet med Emil Frey Group. 

R-M Automotive Refinish Paints: en viktig del av BASF Coatings 
BASF markedsfører et omfattende utvalg av lakksystemer for kjøretøyreparasjon under R-M-merket. Det legges 
spesiell vekt på økologisk effektiv vannbasert lakk og høyfast lakk Ved å bruke disse systemene, overholder man 
alle lovmessige løsningsmiddelreduserende krav hvor som helst i verden, og når det gjelder utseende og 
motstand, oppfyller produktene de samme kvalitetsstandardene som løsningsmiddelbasert lakk. 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 ettermarkedet-reparasjon og blir valgt av verdens mest prestisjefylte 
bilfirmaer for sin fargeekspertise. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:  

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.youtube.com/rmpaint 

 

 
www.facebook.com/rmpaint 
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