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EEN DYNAMISCH DUO  

R-M® gaat samenwerken met Donkervoort  

Een snelle laklaag voor snelle auto's: bij R-M heeft dynamiek de hoogste prioriteit. Dat maakt de in 

Nederland gevestigde autofabrikant Donkervoort de ideale samenwerkingspartner voor R-M, het 

eersteklas lakmerk van BASF. Op 1 april 2017 tekenden de Nederlandse autofabrikant en 

autocoureur Denis Donkervoort en Jan Ravenstijn, hoofd Marketing BASF Automotive Refinish 

Coatings Solutions Europe, het contract voor de driejarige samenwerking die de twee merken als 

partners bijeenbrengt. R-M ondersteunt individuele ontwerpcreaties voor moderne voertuigen met 

zijn initiatief Colors&Design. Dankzij dit programma en R-M's kleurdeskundigheid is het bedrijf de 

perfecte partner om het dynamische design van Donkervoort extra goed tot zijn recht te laten 

komen als het om kleur gaat. 

De Nederlandse autofabrikant Donkervoort maakt handgebouwde sportwagens die er geweldig uitzien, 

zowel op de weg als op het circuit. De stijlvolle lichtgewicht raceauto's danken hun momentum en snelheid 

onder andere aan de combinatie van een stalen buizenframe gecombineerd met lichtgewicht koolstofvezel, 

ook wel hybride chassis genoemd. Dat vraagt om een aflak die zowel transparant als robuust is. De 

specialist bij uitstek op dit gebied is het merk R-M.  

Op de weg of op het circuit: een en al dynamiek 

En dat is nog maar één gebied waar de twee partners hun krachten bundelen om innovatieve oplossingen 

te vinden. Gewicht beperken is een andere belangrijke pijler die dynamisch rijden mogelijk maakt. Daarom 

gaat Donkervoort vanaf nu uitsluitend de innovatieve lakken van R-M gebruiken voor zijn nieuwe 

voertuigen en ze bovendien aanbevelen voor lakreparaties. Dit betekent dat de twee partners zullen 

moeten samenwerken om nieuwe normen voor de reparatieprocessen te ontwikkelen voor eigen en 

gelieerde schadeherstelbedrijven. 

Verder zijn ze van plan om samen VIP-evenementen te organiseren, gezamenlijke marketinguitingen te 

creëren en de R-M-kleuren te presenteren. De kleuren worden in zowel de showroom van de Donkervoort-

fabriek in Lelystad als de in de Duitse vestiging in de Classic Remise in Düsseldorf getoond. 



 
 

 

 

Over R-M Autolakken 

R-M Autolakken, een belangrijk onderdeel van BASF Coatings Services, is leverancier van kwalitatief 

hoogwaardige autoreparatielakken en non-paint producten tegen een aantrekkelijke prijs. Met innovatieve 

oplossingen en services helpt R-M autoschadeherstel- en carrosseriebedrijven om sneller, efficiënter en 

prettiger te werken met als voordeel: meer productiviteit en hogere winstmarges tegen de laagste 

bedrijfskosten. Dit gebeurt in heel Nederland via directe marktbewerking. Bezoek voor meer informatie de 

website: www.rmpaint.com of volg ons via Facebook: www.facebook.com/rmpaintnl of Twitter: 

www.twitter.com/rmautolakken.   
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