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Colors & Design:
R-M® e TheArsenale lançam projeto de design de mobilidade
THE CODE
A R-M, marca de tinta premium da BASF e TheArsenale, mercado de internet premium
dedicado ao estilo de movimento, orgulham-se de apresentar o programa Colors &
Design - THE CODE: doze engenheiros independentes de design da Europa foram
criteriosamente selecionados e convidados para trabalhar em projetos individuais
com tintas R-M. Todos os projetos serão apresentados num site dedicado a canais de
comunicação social com exposição final planeada em Abril de 2018.
A R-M e TheArsenale permitem que engenheiros de design de diferentes pontos da Europa
se tornem parte de uma comunidade global única, apreciando a habilidade técnica e o uso
inovador de cores. Os participantes selecionados pela TheArsenale variam de pequenos
artistas como Lucky Cat Garage com sede em França, Von Zadig na Bélgica, grandes
empresas de design como KISKA na Áustria, o construtor de carros personalizados Caresto
na Suécia ou o artista britânico Death Spray Custom, conhecido pelas suas obras de arte
únicas no que se refere a mobilidade. Em Itália, a Lapo Elkann dá a sua visão pessoal do
azul ao THE CODE.
THE CODE representa um código de cor especial para cada designer, uma vez que cor e
pintura são fatores diferenciadores em cada projeto. A TheArsenale e R-M são dois
parceiros dedicados a apoiar os participantes no desenvolvimento, execução e promoção de
cada projeto. Todos os participantes beneficiam do suporte técnico das organizações R-M
locais. Além disso, o projeto será promovido num site específico juntamente com os meios
de comunicação social no decorrer de doze meses.

THE CODE faz parte da iniciativa Colors & Design da R-M. Nos Centros de Formação da RM oferece-se aos clientes uma flexibilidade significativa para satisfazer as suas
necessidades de formação de repintura, oferecendo soluções inovadoras e sustentáveis.
Com o apoio da R-M os clientes aumentam o nível de eficiência e rentabilidade dos seus
negócios.

Mais em www.thermcode.com
Siga-nos através @rmthecode - www.instagram.com/rmthecode/

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.
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