Verbreed
uw blik.

Perfection
made simple

Introductie | R-M AGILIS

Til uw procesefficiëntie
naar een hoger niveau.
AGILIS is het baanbrekende, nieuwe watergedragen basislaksyteem van R-M.
Het heeft alles wat u nodig heeft in uw schadeherstelbedrijf.
Het snelste applicatieproces.
Keuze uit miljoenen schitterende kleuren.
Reproduceer nauwkeurig miljoenen tinten dankzij digitale kleuridentifi catie
met de R-M Colortronic 12/6 spectrofotometer.
Het eenvoudigste 3-laagssysteem. De beste dekkracht die er is.
En het is de meest milieuvriendelijke basislaklijn.
Word scherper, sneller, groener, sterker en efficiënter. Kies voor AGILIS.

Ontdek de voordelen van

agilis.rmpaint.com
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Voordelen | R-M AGILIS

Verbaas met een sensationele snelheid.
Een sneller applicatieproces vindt u nergens anders.
•

Superefficiënte processen voor eenvoudige en betrouwbare reparaties.

•

Handig doseersysteem voor de basislakkleuren om consistentie in hun toepassing te verzekeren.

•

Snelle applicatie met uitstekende dekking en oppervlaktekwaliteit.

•

Eenvoudige afwerking en eveneens perfect voor meerkleurige afwerkingen.

Ervaar een onevenaarbare efficiëntie.
Verhoog de productiviteit van uw medewerkers met het eenvoudigste 3-laagssysteem ooit.
•

Het reparatieproces in het schadeherstelbedrijf zijn vereenvoudigd,
er kan meer werk worden verricht in kortere tijd.

•

Dankzij de hoge dekkracht bespaart u op uw materiaalverbruik.

•

Dankzij de kortere procestijden stijgen zowel uw productiviteit als uw winst.
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Voordelen | R-M AGILIS

Sneller en efficiënter.
Versterk het talent van uw team door hen de snelste applicatiemethode ooit aan te reiken.
•

Gemakkelijk uitspuitbaar voor feilloze resultaten.

•

Het AGILIS 3-laagssysteem is toonaangevend in zijn werkdomein door zijn korte toepassings-,
proces- én uitdamptijden.

•

Perfecte kleurechtheid als basis voor een perfecte dekkracht en betrouwbare resultaten.

•

Superieure producttechnologie die bijdraagt aan een lange houdbaarheid van het product.

Briljante resultaten, tevreden klanten.
Toonaangevende kleurtechnologie.
•

Zoeken naar kleuren met R-M’s Colortronic 12/6 voor een eenvoudige en nauwkeurige identifi catie,
goed voor de reproductie van een uitgebreid aantal tinten.

•

Uitstekende kleurstabiliteit, robuust in zijn toepassing en bestand tegen invloeden van buitenaf.

•

Geavanceerde pigmenttechnologie die voorbereid is op de kleuren van de toekomst

Goed voor uzelf, goed voor het milieu.
Verhoog uw eco-uitstraling met de meest milieuvriendelijke basislaklijn ooit.
•

AGILIS is de eerste basislaklijn op de markt met een VOS-waarde van minder dan 250 g/l.

•

Dankzij de korte uitdamptijden en het lage energieverbruik is dit proces super efficiënt en ecologisch.

•

Het is 40% onder de EU-grenswaarde voor oplosmiddelen en overtreft alle wereldwijde VOS-vereisten.

•

Het systeem zorgt voor een veel lagere CO2 -uitstoot dan alle andere laksystemen.
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Producten | R-M AGILIS

R-M AGILIS | Producten

Wees een ecologische
koploper.
AGILIS zet de toon met het hoogste eco-eff ectiviteitverhouding in de markt.
Het geeft u de kans om te groeien, nog concurrerender te worden en toch uw impact op het milieu te verminderen.

> 90 mengkleuren

Uitspuitverdunning

Verdunners

Additieven

Binder

Amplifier

Verbeter uw ecologische voetafdruk met AGILIS®.

Geoptimaliseerde product- en procesprestaties
Duurzame producten én oplossingen
De allerhoogste eco-effectiviteit

Uw voordelen
Verhoog uw daadkracht met hoge prestatie-eigenschappen.

Geoptimaliseerde procestijden
Gemiddelde besparingen tot 35%:

Minder materiaalverbruik
Gemiddelde besparingen tot 20%

- snellere applicatie
- kortere uitdamptijd

In vergelijking met de marktstandaard
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Aanvullende diensten | R-M AGILIS

Verregaande dienstverlening.
Een toonaangevende productlijn is nog maar het begin.
Met AGILIS is onze missie om uw dagelijkse werkzaamheden gemakkelijker
en efficiënter te maken door elk proces te stroomlijnen. Hoogwaardige efficiëntie is alles.

A RRA N GE
De AGILIS-mengstation is ontwikkeld op basis van een modulair totaalconcept dat kan worden
afgestemd op de individuele behoeften van uw schadeherstelbedrijf. De praktische mengmachines
met bijzonder slimme indeling van de afzonderlijke basiskleuren en een hoogwaardige afwerking
zorgen voor een soepel en gestroomlijnd mengproces.

A WA RE
Met AWARE, de webgebaseerde KPI-rapportagetool, heeft u altijd een duidelijk overzicht
van de prestaties van uw bedrijf. Met één druk op de knop krijgt een overzicht van onderwerpen
als kosteneff ectiviteit, milieuvoordelen en sociale verantwoordelijkheid. Het bevat ook de gegevens
van uw productiviteitsprogramma, uw software voor kleurbeheer en uw bestaande
schadeherstelbedrijf managementsysteem.

A PPROV E
APPROVE is een TÜV-gecertifi ceerd auditprogramma dat zich focust op ecologie, economie
en sociale verantwoordelijkheid. Het doel is om de kwaliteits- en duurzaamheidsnormen
van uw schadeherstelbedrijf te certifi ceren en te promoten. Doormiddel van dit certifi caat kunt
u uw schadeherstelbedrijf positioneren als een milieuvriendelijke, duurzame eco-partner voor
autobezitters, verzekeringsmaatschappijen, leasemaatschappijen, autofabrikanten en andere
belanghebbenden.

A SS I ST
Express service: een snelle en exclusieve service voor AGILIS-gebruikers, die u kan helpen
het proces te versnellen en snel de juiste kleur te vinden.
Archive Matching: selecteer tot 30 individuele kleuren, afgestemd op de meest voorkomende
kleuren in uw schadeherstelbedrijf, voor een snelle en eenvoudige aanvraag. Dit helpt u niet
alleen om sneller kleuren te bepalen, maar het helpt u ook om het hele selectieproces te plannen.
Neem direct contact op met de R-M experts via R-M ASSIST.
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Perfection
made simple

R-M Autolakken
Industrieweg 12
3606 AS Maarssen
Tel: 0800-7632965
info@rmpaint.nl
rmpaint.com

