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Filosofie

R-M Autolakken, een merk van BASF,
is de voorkeurspartner van toonaangevende autofabrikanten wereldwĳd
BASF zet de filosofie van R-M kracht bĳ door nauw samen te werken met toonaangevende
autofabrikanten wereldwĳd: de sleutel tot het succes ligt in de nauwe banden met de autoindustrie en de focus op sterke relaties. Dit stelt BASF in staat om tot innovatieve oplossingen
te komen voor de OEM-industrie, en – met R-M – uitstekende autoreparatielaksystemen aan
te bieden, gebaseerd op efficiënte, state of the art en milieuvriendelĳke technologie.
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Alfa Romeo - Audi - BMW - Chevrolet - Chrysler - Citroën - Dacia - Fiat - Ford
Honda - Hyundai - Kia - Lancia - Mazda - Mercedes Benz - Mini - Mitsubishi
Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Seat - Škoda - Smart
Toyota - Vauxhall - Volkswagen…
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Filosofie

R-M Autolakken is het
topmerk op de markt van
autoreparatielakken
Het bieden van doeltreffende oplossingen is altĳd al een belangrĳk onderdeel
geweest van de R-M-filosofie. R-M staat voor de hoogste kwaliteitsnormen,
dynamiek en betrokkenheid bĳ het resultaat van de klant.
Perfection made simple.
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De filosofie van
R-M Autolakken
R-M gaat onophoudelĳk verder met het ontwikkelen van innovatieve, milieu- en gebruiksvriendelĳke laksystemen die de flexibiliteit verschaffen die autoschadeherstelbedrĳven
nodig hebben om hun winstgevendheid te maximaliseren, door het materiaalverbruik
en de verwerkingstĳd zoveel mogelĳk te reduceren.
Waarin onderscheidt R-M zich? Het is de passie die duidelĳk aanwezig is bĳ de mannen
en vrouwen die deel uitmaken van het R-M-team. R-M biedt zĳn klanten oplossingen
op maat aan, met als voornaamste doelstelling het maximaliseren van een langdurige
winstgevendheid en aanhoudend succes van hun bedrĳf. Met R-M kan het bereiken
van perfectie simpel zĳn.
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brandoffer
Geschiedenis

Geschiedenis van het merk
1960’s - R-M voorziet een van de
eerste ruimtevaartuigen van
hittebestendige zwarte lak.

1919 - Detroit. De oprichters van het
bedrĳf, Herbert Mason en Fred Rinshed,
bundelen hun krachten om samen de
Rinshed-Mason Company te vormen,
dat al snel de grootste lakleverancier van
de groeiende automobielindustrie wordt.

1900

1910

1963 - R-M opent
een onderzoeks- en
productielocatie in
Europa, vlakbĳ Parĳs.

1926 - Cadillac, de wereldberoemde
fabrikant van prestigieuze auto’s en de
eerste keuze van Amerikaanse presidenten, bestelt de eerste partĳ lakmaterialen.

1920

1930

1931 - R-M introduceert
de eerste metallic lak
voor auto’s.

1940

1948 - R-M brengt als
eerste het revolutionaire
mengmachinesysteem
op de markt.

1950

1960

1970

1970 - R-M
produceert
de eerste
watergedragen
OEM-lakken.
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2009 - Colortronic 2, de tweede
generatie van de spectrofotometer
van R-M, wordt gelanceerd om
autoschadeherstelbedrĳven te
helpen bĳ het vaststellen van de
best passende kleur en om sneller
de juiste formule te selecteren.

1981 - De DIAMONT basislaklĳn
wordt gelanceerd in Clermont
(Frankrĳk).

1980

1986 - R-M wordt
onderdeel van
de BASF Group.

1990 - Opening van het
Refinish Competence Centre
in Clermont (Frankrĳk).
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2003 - R-M’s CARIZZMA wordt gelanceerd in
de VS en in 2008 in Europa als het eerste VOCconforme product voor gepersonaliseerde lak.

2000 - ‘Programmes For Success’,
R-M’s innovatieve servicespakket
wordt gelanceerd om
schadeherstelbedrĳven
te helpen om hun productiviteit en
omzet te verhogen.

1990

2000

2010

1995 - Colormaster, R-M’s toonaangevende
kleurzoeksysteem wordt gelanceerd en betekent
een revolutie op het gebied van kleuren vinden.

1995 - R-M lanceert twee nieuwe laksystemen:
de watergedragen basislaklĳn ONYX HD
en het high-solid systeem UNO HD.
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Brand Offer

Merkaanbod
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Product Offer

Colour Universe

Programmes For Success

Training Programmes

R-M biedt een compleet assortiment
uitstekende, innovatieve, milieu- en
gebruiksvriendelijke producten aan,
waarmee de winstgevendheid van
het autoschadeherstelbedrijf kan
worden verhoogd.

Met zijn kleurenaanbod garandeert R-M
dat de spuiter altijd snel en nauwkeurig
de juiste kleur vindt voor een onzichtbare
reparatie, waarbij ook nog eens de door
het autoschadeherstelbedrijf geëiste
efficiency gewaarborgd wordt.

Het merk R-M biedt oplossingen voor
het analyseren, organiseren en verder
ontwikkelen van het autoschadeherstelbedrijf
via ‘Programmes For Success’, om zo bij te
dragen aan een winstgevende toekomst voor
het autoschadeherstelbedrijf.

R-M verzorgt een breed scala aan praktische
en doeltreffende trainingen, gegeven door
experts, waardoor de medewerkers van het
autoschadeherstelbedrijf kunnen profiteren van
de nieuwste technologie en kunnen bijdragen
aan de optimalisering van de prestaties van
het bedrijf waarin zij werkzaam zijn.
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Product Offer

CARIZZMA

R-M Autolakken
R-M was pionier in de ontwikkeling van de technologie
voor watergedragen lakken voor de automobielindustrie:
al in de jaren 70 leverde R-M hoogwaardige technologische
watergedragen lakken aan autofabrikanten in de VS.

Deze ongeëvenaarde kennis en ervaring hebben een belangrijke
rol gespeeld in de ontwikkeling van R-M’s VOC-conforme
laksystemen, Onyx HD voor metallic, parelmoer en xirallic
basislakken en Uno HD voor uni-aflakken.

SPECIAL
CRYSTAL BASE

Bovendien heeft Onyx HD als extra voordeel de unieke Crystal
Bases en Special Crystal Bases, de perfecte oplossing voor
het toenemende aantal special effect kleuren, die werken als
standaardmengkleuren, maar worden geleverd in flesjes van
125 ml en dus een beperkte investering in voorraadkosten
met zich meebrengen.
Voor autoschadeherstelbedrijven die nog mogen werken
met conventionele producten blijft R-M’s Diamont het meest
geschikte basislaksysteem.
R-M heeft een buitengewone reputatie opgebouwd in
de ontwikkeling van rendabele en succesvolle systemen
voor autoreparatielakken, die het meest innovatief blijven
in de sector.

Product Offer
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Een ander voorbeeld is
R-M’s CARIZZMA, waarmee
schadeherstelbedrijven unieke
kleuren en ontwerpen kunnen
creëren op praktisch alle ondergronden en zo, gewapend met
de laatste technologie, perfect
kunnen beantwoorden aan de
behoeften van de markt en trends
op het gebied van personalisatie.

Perfection made simple
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Product Offer

Duidelĳk de beste

Prime time!

GRAPHITE HD voor bedrĳfsvoertuigen

Als pionier in de ontwikkeling van
innovatieve laktechnologie heeft R-M
natuurlĳk altĳd al vooraan gestaan bĳ
de ontwikkeling van blanke lakken,
wat resulteert in een reeks nieuwe
generatie hoge kwaliteit blanke lakken
die een hoge vastestofgehalte hebben, snel drogen, krasbestendig zĳn
en ook in mat en halfmat beschikbaar
zĳn.

Elke professionele autoschadehersteller weet dat
voorbereiding een cruciaal onderdeel is van een
goede lakreparatie. Daarom biedt R-M een breed
scala aan grondmaterialen aan voor elke toepassing.

Last but not least, heeft R-M voor de markt van
bedrĳfsvoertuigen het hoge kwaliteit GRAPHITE HD
laksysteem, dat VOC-conform is en zowel epoxy-,
polyurethaan- als etsprimers aanbiedt.
Verschillende additieven zoals ‘DECO A’ voor snel
meerkleuren spuitwerk of GRAPHITE HD CHASSISMIX
voor het spuiten van blank metalen chassis, in elke
gewenste kleur, maken het systeem zeer flexibel.

PERFECTFILLER
BLACK

De reeks R-M-grondmaterialen omvat elke mogelĳke
keuze: van etsprimer tot watergedragen primer, van
een buitengewoon snel drogende nat-in-nat primer
tot speciale anticorrosie primer en flexibele primer
voor elk type kunststof ondergrond.

R-M’s VOC-conforme productreeks staat voor
een unieke technologie, die ontworpen is om
schadeherstelbedrĳven die in korte tĳd een hoog
aantal doorgangen te verwerken hebben, te
helpen met de snelste, meest rendabele en VOCconforme autoreparatielaksystemen in de markt.

SUPREMETOP CP

GRAPHITE HD

Simpelweg volgens
de nieuwste technologie
12
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Colour Universe

Voor een snelle en goede kleurbepaling ter plaatse is er ook
de draagbare spectrofotometer van R-M, die gebruikmaakt
van een technologie waarbĳ de kleur vanuit drie hoeken wordt
gemeten. Het is ook het enige systeem dat een referentie naar
de juiste kleurstaal verschaft voor een optimale kleurjuistheid.

R-M
Autolakken
De R-M database bevat alle kleuren
die sinds 1913 ontwikkeld zĳn.
Dat zĳn zo’n 180.000 verschillende
kleuren en er komen elk jaar nog zo’n
1.000 kleuren bĳ. Deze unieke kleurenexpertise wordt ondersteund door
een wereldwĳde organisatie.

Snel en accuraat de juiste kleur vinden
is essentieel voor de efficiency en
prestaties van elk schadeherstelbedrĳf, sinds R-M als pionier de eerste
mengmachine introduceerde in 1948.
Dit werd opgevolgd door de ontwikkeling van wat beschouwd wordt als
een van de snelste en meest accurate
kleurzoeksystemen ter wereld de Colormaster.
Colormaster was het eerste kleurzoeksysteem dat niet op basis van
geprinte kleurkaartjes, maar met echte
gespoten kleurstalen de juiste kleur
zocht. R-M’s Colormaster is wereldleider wat betreft juistheid en efficiency.
Voor bedrĳfsvoertuigen is de GRAPHITE
HD Color Guide de snelle oplossing
om de juiste kleur te vinden.

Colour Universe
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Colour Universe

Als alternatief is het ook mogelĳk om de
website www.rmpaint.com te bezoeken en
er de juiste kleur te zoeken in een wereldwĳde kleurendatabase. Op deze manier
hebben schadeherstelbedrĳven 24 uur per
dag, 365 dagen per jaar, toegang tot meer
dan 1.700.000 mengformules.

Color Data, Color Explorer 2 en Shop Master zĳn de snelle
en makkelĳke manieren om mengformules en mengverhoudingen op te zoeken, doordat deze oplossingen de spuiter in staat
stellen om op een eenvoudige wĳze de juiste kleur te vinden.
Bovendien geeft het de spuiter ook snel toegang tot mengformules voor primers, aflakken en blanke lakken, waarbĳ het
ook mogelĳk is om de gegevens op etiketten te printen. Naast
informatie over kleuren is het mogelĳk om technische informatie
en veiligheidsdatabladen op te zoeken.
Color Explorer 2 stelt medewerkers van de spuiterĳ in staat
om meer dan 180.000 kleuren op te zoeken, te vinden en te
mengen via een directe koppeling met de electronische weegschaal. Dit biedt perfecte controle over het lakverbruik.
Ook kan het systeem gekoppeld worden aan de spectrofotometer en biedt het de mogelĳkheid om kosten te beheren, wat
essentieel is voor een winstgevend schadeherstelbdrĳf.
Shop Master is de perfecte oplossing voor schadeherstelbedrĳven, in het bĳzonder die met een groot aantal doorgangen, die
extra functionaliteit nodig hebben als het gaat om Color Data
en Color Explorer 2 (bĳvoorbeeld verschillende rapporten en
opdrachtmanagement). Het is een krachtig computerprogramma,
wat het resultaat is van jaren van praktĳkervaring en ontwikkeling.
Shop Master kan gekoppeld worden aan managementsoftware voor het schadeherstelbedrĳf, wat bedrĳfsleiders een
totaaloplossing geeft om te helpen om de efficiency binnen
het schadeherstelbedrĳf te optimaliseren op verschillende
managementniveaus.

R-M Autolakken heeft het beste aanbod van kleuren
op de markt, zowel als het gaat om de hoeveelheid en
het soort informatie, als om de uitstekende klantenservice.
16
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Programmes For Success

R-M Autolakken
R-M’s Programmes For Success
omvat een aantal modules die
specifieke ondersteuning bieden, wat
autoschadeherstelbedrijven kan helpen
om hun efficiency en winstgevendheid
te maximaliseren.

Deze modules worden ontwikkeld zodat elk
schadeherstelbedrijf – klein of groot – in samenwerking
met de consultants van R-M zijn schadeherstelproces
nog beter kan uitvoeren om zo een hogere omzet te
realiseren en het bedrijf beter aan te kunnen sturen.
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Programmes For Success
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Programmes For Success

Verbeteren
Verbeter uw bedrĳf!

Ontwikkelen
Ontwikkel uw bedrĳf!
Stimuleer de ontwikkeling van huidig
en toekomstig werk via services
met toegevoegde waarde.

Design
TopScan
Het beste programma op de
markt dat in slechts één dag een
heldere analyse weet te maken
van zowel de werkplaats- als
ook de front office processen.

Mini Audit
Hierbĳ wordt de gezondheid van
het schadeherstelbedrĳf grondig
onder de loep genomen en krĳgt
u inzicht of mensen, middelen
en materialen in de voorbewerking en spuiterĳ up to date zĳn.

Maximaal gebruikmaken van de
beschikbare ruimte en uitrusting in
het schadeherstelbedrĳf, de vaardigheden van de medewerkers naar
een zo hoog mogelĳk niveau tillen en
verberingen doorvoeren die nodig
zĳn om de doelstellingen te bereiken.

Express
Express is R-M’s programma
voor het herstel van kleine
schades, waarbĳ schadeherstelbedrĳven maximaal benut
worden door sterke marketing
te combineren met een zeer
snel verwerkingsproces.

Beheren
Beheer uw bedrĳf slimmer!
Kennis is macht.
Daarom heeft R-M een beroep gedaan
op toonaangevende experts uit de markt
om hun kennis en ervaring door te geven,
zodat ook anderen hun bedrĳf efficiënter
en winstgevender kunnen leiden.
De management seminars zĳn ontwikkeld
als trainingsmodules voor eigenaren,
bedrĳfsleiders en managers van
schadeherstelbedrĳven.

Module 1
Optimaliseren van bedrĳfsprocessen.

Module 2
Beheren van kengetallen.

Module 3
Meer weten over marketing.

Financiële Analyse
R-M’s Financiële Analyse legt de link
tussen de cĳfers uit de boekhouding
en het schadeherstelproces. Met als
resultaat een rapportage met aanbevelingen over onder andere strategische keuzes voor nu en de toekomst.

‘Programmes For Success’ van R-M Autolakken voorziet
in alles wat de manager van het schadeherstelbedrĳf nodig heeft
om zeker te zĳn van een winstgevende en duurzame toekomst.
20
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Training Programmes

R-M
Autolakken
De kern van R-M’s filosofie is
gericht op het optimaliseren van de
winstgevendheid van het schadeherstelbedrĳf.
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Het trainingsaanbod, dat ontstaan
is uit een nauwe samenwerking
tussen technisch specialisten van
R-M en professionele trainers,
wordt wereldwĳd ingezet en combineert de allerlaatste trainingsmethoden met praktĳkgerichte
oefeningen die niet alleen efficiënt,
maar ook leuk zĳn!
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Training Programmes

In een tĳd waar alles snel moet gaan, moet het investeren in het trainen
van spuiters uiteindelĳk ook effect hebben op de prestaties van het
autoschadeherstelbedrĳf. Dankzĳ zĳn innovatieve en efficiënte trainingsmethoden kan R-M met volle overtuiging zeggen dat zĳn klanten winstgevender worden dankzĳ het vergroten van hun kennis.
R-M ontwikkelde in dit kader een concept dat gebaseerd is op de
laatste trainingstechnieken voor volwassenenonderwĳs, waarbĳ lange
en formele presentaties niet aan de orde zĳn.
R-M laat spuiters tĳdens trainingen aan de hand van individuele of
groepsoefeningen zelf aan de slag gaan. Dit helpt hen om bepaalde
ideeën en methoden eigen te maken, om deze vervolgens te kunnen
toepassen in hun schadeherstelbedrĳf om zo het materiaalverbruik
te reduceren en vooral het verwerkingsproces zo efficiënt mogelĳk
te maken.
Het aanbod omvat een volledig portfolio aan trainingen, die zich richten
op applicatietechnieken, het beste gebruik van materialen en een
diepgaande kleurentraining op drie niveaus.

Het opleiden van jonge spuiters is een belangrĳke doelstelling van R-M
Autolakken, omdat het hier gaat om ‘de volgende generatie’ vakmensen.
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Met R-M Autolakken kunnen
klanten rekenen op kwaliteit
R-M is een topmerk, bekend vanwege zijn uitstekende
prestaties. Het merk omarmt de persoonlijkheid van
zijn klanten en richt zich op efficiënte, productieve en
winstgevende schadeherstelbedrijven.
Sinds bijna een eeuw, is iedere professionele R-M-medewerker nauw betrokken bij de ontwikkeling
van innovatieve technologie, waarvan de klanten profiteren. Elk product dat de zeshoek van het
R-M-logo draagt, onderscheidt zich door zijn uitzonderlijke kwaliteit, het gemak waarmee het
aangebracht kan worden en zijn dekkracht en is een weerspiegeling van dit topmerk.
R-M’s ervaring en reputatie op het gebied van innovatie gaat zoveel verder dan enkel zijn
autoreparatielakken van topkwaliteit. Het richt zich op de essentie met een uitgebreid
ondersteuningsprogramma voor zijn klanten. Het ruime aanbod aan producten van R-M
omvat ook de beste kleurzoeksystemen wereldwijd, Programmes For Success en innovatieve
training. Al deze aspecten maken deel uit van het DNA van het topmerk, gesymboliseerd door
de zeshoek van het R-M-logo. Perfection made simple.
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