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Twee solide partners 
R-M, sponsor van het Emil Frey Racing Team in 2018 

 
Tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen 2017 in de Blancpain Endurance Series (BES) had 
Lorenz Frey, coureur en team leader van het Emil Frey Racing Team, op het Circuit de Barcelona-
Catalunya een ontmoeting met Ramesse Florean, algemeen directeur van R-M Automotive 
Refinish Zwitserland. De reden voor deze ontmoeting in Barcelona was niets minder dan de 
officiële bekendmaking van een nieuw partnerschap tussen R-M Automotive Refinish en het Emil 
Frey Racing Team. Niet alleen succes maar ook ‘chemie’ brengt mensen bij elkaar: vanaf 2018 
wordt R-M, het premium merk van de Coatings-divisie van BASF, de nieuwe Europese sponsor 
van het Emil Frey Racing Team voor de komende drie jaar. De groep Emil Frey en R-M vormen 
al jarenlang een partnerschap dat geïnspireerd wordt door het streven naar uitmuntende 
kwaliteit, teamgeest, dynamiek en samenwerking. 

Het legendarische Emil Frey Racing Team werd in 2010 opgericht om de sportieve successen van 

Walter Frey in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw voort te zetten. Zeven jaar later is het 

team onder leiding van Lorenz Frey, de zoon van Walter Frey, uitzonderlijk succesvol in vergelijking met 

andere particuliere raceteams. Het Emil Frey Lexus Racing Team gaat de uitdaging aan in de 

International GT Open, terwijl het Emil Frey Jaguar Racing Team, waarin Lorenz Frey zelf als coureur 

optreedt, om de kampioenstitel in de Blancpain Endurance Series strijdt.  

Lorenz Frey is heel optimistisch over het nieuwe partnerschap met R-M: “Mijn team en ik zijn opgetogen 

over deze samenwerking met R-M, die voortaan ook op de circuits wordt voortgezet. We wachten 

natuurlijk met belangstelling op het seizoen 2018.” 

“Wij verheugen ons erop dat we het Emil Frey Racing Team de komende drie jaar mogen ondersteunen. 

R-M, ons merk voor hoogwaardige lakken, gaat ideaal samen met de prestaties en dynamiek van het 

team, dat op de verschillende Europese circuits gaat rijden”, zegt Ramesse Florean, die zelf een 

fervente autosportliefhebber is. 

  



 
 

De groep Emil Frey en R-M: een solide partnerschap  

Het Zwitserse familiebedrijf Emil Frey is sinds 1924 actief in de autosector. De groep Emil Frey en R-M 
onderhouden al jarenlang partnerschapsbetrekkingen. Zo vertrouwen tal van garages van Emil Frey in 
Zwitserland voor lakreparaties op de hoogwaardige producten van R-M.  

Daarnaast bevinden het goederenmagazijn, de Color horline en het colorimetriecentrum van R-M zich 
ook in Safenwil, waar het hoofdkantoor van Emil Frey is gevestigd. Zo worden gevallen van lakschade 
vóór de levering in Safenwil hersteld tijdens de voorbereiding die voorafgaat aan de distributie aan het 
verkoopnetwerk van Emil Frey (pre-delivery inspection). De firma FIBAG AG, de oudste 
dochtermaatschappij van Emil Frey AG, is dit jaar ook een exclusieve samenwerking met R-M 
aangegaan. De sponsoring van het Emil Frey Racing Team vervolledigt het partnerschap met de groep 
Emil Frey. 

R-M Automotive Refinish Paints: een belangrijk onderdeel van de Coatings-divisie van BASF 
BASF brengt onder het merk R-M een breed assortiment lakken voor autoreparaties op de markt. Het doel is om 
eco-efficiënte, watergedragen high-solid lakken met een hoog gehalte aan vaste stoffen te ontwikkelen. Deze 
systemen maken het mogelijk om te voldoen aan alle wettelijke regels voor de reductie van oplosmiddelen zonder 
dat dit ten koste gaat van de goede eigenschappen van lakken op basis van oplosmiddelen, zoals uiterlijk en 
weerstand. De onderneming ondersteunt haar klanten in deze sector met een compleet aanbod van diensten. R-
M Automotive Refinish Paints is door de meeste grote autofabrikanten goedgekeurd voor aftersalesreparaties en 
geniet vanwege zijn kleurendeskundigheid de voorkeur van de meest prestigieuze internationale automerken. 

Neem voor meer informatie contact op met:  

R-M Automotive Paints  
Contactpersoon: Kristien Van Assche 
Telefoon: + 32 (0)3 740 38 09 
E-mail: kristien.van-assche@basf.com 

 

 

www.rmpaint.com 

 
www.youtube.com/rmpaint 

 

 
www.facebook.com/rmpaint 
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