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Colors & Design:  

R-M® och TheArsenale lanserar design projekt med 

mobilitetstema 

THE CODE  

R-M, BASFs premium varumärke från BASF, samt TheArsenale, en premium online-

marknadsplats dedikerad till rörelse och design, är stolta att presentera Colors & 

Design-programmet THE CODE: Tolv exklusivt utvalda designingenjörer från Europa 

har bjudits in för att arbeta på enskilda projekt, som sedan lackeras med 

egendesignade R-M kulörer. Alla tolv projekt kommer att presenteras på en dedikerad 

hemsida och på sociala medier, med en slutlig utställning planerad i april 2018. 

R-M och TheArsenale gör det möjligt för banbrytande designingenjörer med olika bakgrunder 

i Europa att bli en del av ett unikt globalt samhälle, som uppskattar tekniskt ledarskap och 

nyskapande användning av kulörer. Deltagarna, som är utvalda av TheArsenale, varierar 

från små unika konstnärer som Lucky Cat Garage som är baserad i Frankrike, erfarna Von 

Zadig i Belgien till mycket större designföretag som KISKA i Österrike, high-end bilbyggaren 

Caresto i Sverige eller den brittiska konstnären Death Spray Custom som är känd för sina 

unika konstverk på delar från mobilitet. I Italien ger Lapo Elkann, som representerar Garage 

Italia Customs, sin personliga syn på blå till THE CODE. 

Namnet THE CODE står för en särskild kulörkod för varje designer, då kulören och lacken är 

ett unik fokus för varje design. Med TheArsenale och R-M Paint, stödjer två dedikerade 

partners deltagarna med att utveckla, genomföra och marknadsföra varje projekt och alla får 

tekniskt stöd från lokala R-M-organisationer att genomföra projekten. Dessutom kommer 

projektet att marknadsföras på en hemsida och på sociala medier, under tolv månaders tid. 



 
 

 

THE CODE ingår i initiativet Colors & Design av R-M. I R-M Refinish Competence Centers 

(RCC) förser R-M sina kunder anpassade utbildningar som svarar till dagens lackerings- och 

kulörutmaningar, samtidigt som de erbjuder innovativa och hållbara lösningar. Med support 

från R-M kan kunderna öka sin effektivitet och lönsamhet.  

Mer info hittar ni på www.thecode.rmpaint.com  

Följ oss @rmthecode - www.instagram.com/rmthecode/ 

R-M Automotive Refinish Paints: En viktig del av BASF Coatings 

BASF marknadsför ett omfattande utbud av kulörsystem för reparationslackering under märket R-M, där särskilt 

fokus läggs på ekoeffektiva vattenbaserade kulörer. Genom att använda dessa system blir det möjligt världen 

över att följa alla lagkrav på minskning av mängden lösningsmedel och när det gäller utseende och 

motståndskraft, uppfyller produkterna samma kvalitetsstandarder som lösningsmedelsburna kulörer. Företaget 

erbjuder en rad olika tjänster för att stödja sina kunder inom det här området. R-M Automotive Refinish Paints är 

godkänt av de flesta ledande biltillverkare för eftermarknadsreparation och har valts ut av världens mest 

prestigefyllda bilföretag för sin sakkunskap inom kulör.  

För mer information, kontakta:  

R-M Automotive Paints – Clermont-de-l'Oise (Frankrike)  

Kontaktperson: Gesine Arend-Heidbrinck 

Telefon: + 33 (0)3 44 77 73 70 

E-post: gesine.arend-heidbrinck@basf.com 
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