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Marka R-M koncernu BASF to wieloletni 
partner wiodących producentów 
pojazdów na całym świecie.

BASF Coatings kontynuatorem fi lozofi i R-M. 
Dzięki ścisłej współpracy ze światową czołówką producentów samochodów, rozwija i 
wdraża najnowocześniejsze, wysoce wydajne i bezpieczne dla środowiska naturalnego 
technologie, zarówno w lakiernictwie renowacyjnym, jak i lakierowaniu produkcyjnym OEM.

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…

Filozofi a
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R-M - wiodącą marka
w branży renowacji pojazdów.
 
Skuteczne i innowacyjne rozwiązania zawsze były ważną częścią fi lozofi i R-M. Najwyższe 
standardy jakości, dynamika oraz wspieranie Klientów w ich działalności to główne wartości R-M. 
Perfekcja w zasięgu ręki

Filozofi a R-M

Głównym założeniem R-M jest rozwój innowacyjnych i przyjaznych środowisku systemów 
lakierniczych  zapewniających wydajność i rentowność warsztatów poprzez zmniejszenie 
zużycia materiałów oraz skrócenie czasu procesów.

Co czyni markę R-M wyjątkową? To zespół ludzi z pasją tworzenia nowoczesnych i efek-
tywnych rozwiązań dla warsztatów XXI wieku, których celem jest długoterminowa rentow-
ność oraz zysk.

Filozofi a
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brandoffer
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brandoffer
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Historia marki

1919 - Herbert Mason wraz z przyjacielem 
Fredem Rinshed zakłada przedsiębiorstwo 
Rinshed-Mason, które niemal natychmiast 

staje się największym dostawcą lakierów 
dla szybko rozrastającego się przemysłu 

motoryzacyjnego.

1931 - R-M wprowadza na rynek 
pierwsze kolory metalizowane.

1948 - R-M wprowadza 
pierwszy kompletny system 

baz pigmentowych

1970 - R-M 
produkuje 

pierwsze lakiery 
wodorozcień-

czalne dla 
rynku OEM.

1963 - R-M przenosi 
swoją siedzibę do Europy, 
w okolice Paryża. 1981 - R-M wprowadza 

na rynek linię rozcieńczal-
nikową DIAMONT.

2009 - wprowadzono 
Colortronic 2 – urządzenie do 
pomiaru kolorów, umożliwiające 
szybkie i bardzo dokładne odszu-
kanie odpowiedniego koloru.

1995 - powstaje Colormaster – narzędzie, które 
zrewolucjonizowało sposób doboru kolorów.

2000 - R-M opracował przeznaczone 
specjalnie dla menedżerów program 
„Programmes For Success“, które 

mają pomóc zwiększyć wydajność oraz 
rentowność warsztatu.

2003 - w USA zostaje wprowadzona CARIZZMA 
jako pierwsza linia produktów VOC przezna-
czona do wylakierowań artystycznych.

1990 - W Clermont powstaje 
centrum szkoleniowe Refi nish 

Competence Centre.

1986 - R-M zostaje 
częścią koncernu BASF.

1960 - R-M wspiera jedną z pierwszych
misji kosmicznych odpornym na 

wysokie temperatury lakierem.

1926 - Cadillac, najbardziej prestiżowy 
producent samochodów w Stanach 
Zjednoczonych zamawia pierwszy pro-
dukt marki R-M.

1995 - R-M wprowadza dwie przyjazne 
dla środowiska linie ONYX HD oroz UNO HD.

History

6 7
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Oferta produktowa

Oferta produktowa

  Product Offer
R-M oferuje nowoczesne, wysoce wydajne 
i bezpieczne dla środowiska naturalnego 
produkty, zapewniające efektywność pracy 
każdego warsztatu lakierniczego.

  Colour Universe
Szeroka gama kolorów R-M pozwala szybko 
i precyzyjnie dobrać i odwzorować kolor 
umożliwiając wykonanie niemal niewidocznej 
naprawy.

   Programmes For Success
Projekt „Programmes For Success“ od R-M 
to rozwiązanie dla warsztatów potrzebujących 
narzędzi do analiz organizacyjnych i 
rozwojowych. Ich zastosowanie wpływa na 
prawidłową organizację pracy, a przez co 
większa wydajność. 

  Training Programmes 
R-M proponuje szeroki zakres praktycznych 
i efektywnych szkoleń prowadzonych przez 
ekspertów. Umożliwiają one podniesienie 
kwalifi kacji zawodowych pracowników oraz 
optymalizację pracy warsztatu.

8 9
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Product Offer

CARIZZMA

R-M

Najnowsza koncepcja - CARIZZMA 
R-M, umożliwia tworzenie 
unikalnych kolorów oraz wzorów 
na niemal każdej powierzchni 
– jest to odpowiedź technologii 
R-M na rosnące zapotrzebowanie 
na personalizację pojazdu oraz 
rozwijający się rynek tuningu.

R-M jest pionierem w technologii lakierów wodorozcieńczalnych; 
już w latach 70-tych jako pierwszy wprowadził na rynek 
najnowocześniejsze rozwiązanie w tym zakresie, kierując 
je pierwotnie do producentów pojazdów w Stanach 
Zjednoczonych.

Wiedza i doświadczenie odegrały ważną rolę przy 
opracowywaniu systemu lakierów renowacyjnych, zgodnych 
z wymaganiami LZO. W skład systemu wchodzą: linia ONYX 
HD z lakierami metalizowanymi, perłowymi i gładkimi oraz linia 
jednowarstwowych lakierów nawierzchniowych Uno HD CP.

Linia ONYX HD to również niepowtarzalne CRYSTAL BASES oraz 
pigmenty SPECIAL CRYSTAL BASES będące odpowiedzią na rosnące 
zapotrzebowanie na lakiery z efektami specjalnymi. Lakiery 
te są stosowane w taki sam sposób, jak standardowe kolory 
bazowe, jednak ze względu na dostępność w opakowaniach 
o pojemności 125 ml pozwalają na redukcję zapasów 
magazynowych do minimum.

Zakłady korzystające nadal z materiałów linii rozcieńczalnikowej, 
mogą stosować system lakierów bazowych DIAMONT, ponieważ 
w dalszym ciągu pozostaje on standardem przemysłowym. 

Nieskazitelna reputacja marki R-M znalazła swoje podłoże w 
wieloletniej pracy nad stworzeniem niezawodnego systemu do 
renowacji pojazdów. Ciągłe zmiany i dostosowywanie oferty 
produktowej do potrzeb rynku spowodowały, że obecnie jest to 
jeden z najnowocześniejszych systemów w branży.

Perfekcja w zasięgu rękiProduct Offer

SPECIAL
CRYSTAL BASE
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Product Offer

GRAPHITE HD

SUPREMETOP CP

PERFECTFILLER 
BLACK

Lepsza przejrzystość

Jako pionier rozwoju technologii 
lakierów nawierzchniowych i bez-
barwnych, R-M odegrał zasadniczą 
rolę przy wdrażaniu supernowo-
czesnych lakierów bezbarwnych. 
Świadectwem tego jest generacja 
najwyższej jakości lakierów bez-
barwnych, dostępnych w wersjach 
szybkoschnących, odpornych na 
zarysowania, matowych czy półma-
towych. 

Perfekcyjne wykorzystanie 
najnowszych technologii

Czas na podkład!

Prawidłowe przygotowanie podłoża to klucz do 
powodzenia każdego procesu lakierowania. Z tego 
powodu R-M od dawna oferuje bogaty asortyment 
podkładów do każdego zastosowania.

Obejmuje on grunty reaktywne, podkłady na bazie 
wodnej oraz szybkoschnące podkłady stosowane w 
wersji „mokre na mokre”, specjalne podkłady antyko-
rozyjne oraz podkłady elastyczne do każdego rodzaju 
podłoży z tworzyw sztucznych.

Zgodny z wymogami dyrektywy LZO asortyment 
produktów R-M bazuje na niepowtarzalnej, 
opatentowanej technologii pigmentów, oferując 
warsztatom lakierniczym szybki, opłacalny 
i zgodny z najbardziej restrykcyjnymi przepisami 
system lakierów renowacyjnych.

Lakiery przemysłowe GRAPHITE HD

GRAPHITE HD, to linia lakierów R-M przeznaczona 
na pojazdy użytkowe. Jest to wydajny, zgodny z 
dyrektywą LZO system lakierów renowacyjnych, 
obejmujący podkłady epoksydowe, poliuretanowe 
oraz grunty reaktywne. Linia Graphite HD posiada 
również zestawy produktów służących do 
wykonywania napisów na pojazdach. Występują one 
w wielu kolorach i można je nakładać bezpośrednio 
na stal. Linia GRAPHITE HD posiada własny 
wzornik kolorów Color Guide.

12 13

rm_imagebrochure_2011_INT.indd   12-13 14.09.11   16:29



Colour Universe

W celu szybkiej, mobilnej identyfi kacji kolorów, R-M 
oferuje przenośny spektrofotometr Colortronic, działający 
w oparciu o nowoczesną technologię pomiaru wykonywa-
nego pod czterema kątami z uwzględnieniem dwóch rodza-
jów światła dziennego i sztucznego. Wykorzystując bazę 
danych zawartą w zestawie Colormaster M i S pozwala 
na otrzymanie optymalnej zgodności koloru.

Perfekcja w zasięgu rękiColour Universe

Baza danych R-M zawiera wszystkie 
kolory utworzone po 1913 roku. 
To około 180 000 różnych kolorów, 
z tysiącem nowych dodawanych 
każdego roku. Ten unikalny rejestr 
kolorów jest opracowywany wspólnie 
ze światową organizacją. 

Od momentu, kiedy R-M wprowadził 
system mieszalniczy, podstawowe 
znaczenie dla wydajności i skuteczno-
ści każdego warsztatu lakierniczego 
ma szybkie i dokładne dopasowanie 
koloru.

Odpowiedzią na to jest Colormaster, 
uznany na całym świecie za najszyb-
sze i najbardziej precyzyjne narzędzie 
doboru kolorów.

Pozwolił on na rezygnację z drukowa-
nych wachlarzy kolorów, zastępując 
je odpowiednimi dla każdego koloru 
oraz wariantu próbkami, polakierowa-
nymi wg odpowiedniej receptury.
Po raz pierwszy warsztaty lakiernicze 
były w stanie mieszać i odwzorować 
każdy odcień koloru z najwyższą pre-
cyzją. Dlatego system Colormaster 
jest jak dotąd najbardziej popularnym 
narzędziem kolorystycznym.

Warsztaty lakiernicze, zajmujące się 
pojazdami użytkowymi, mogą szybko 
odszukać odpowiedni odcień koloru, 
korzystając z systemu GRAPHITE HD 
Color Guide.

R-M
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Colour Universe

Jeżeli preferowana jest praca przy użyciu komputera, to za po-
mocą programu kolorystycznego Color Explorer 2 oraz Shop 
Master można odszukać i zidentyfi kować kolor, a nawet zlecić 
jego zmieszanie, jeśli komputer jest połączony z wagą elektro-
niczną. Alternatywnie warsztaty lakiernicze mogą korzystać z 
uproszczonej wersji oprogramowania, jakim jest Color Data. 
Dodatkowo oprócz informacji o kolorach programy te zawierają 
wszelkie dane techniczne oraz karty charakterystyki produktów. 

Color Explorer 2 umożliwia pracownikom lakierni wyszukiwa-
nie, identyfi kację oraz zmieszanie każdego z ponad 180 tysięcy 
kolorów poprzez bezpośrednie połączenie z wagą elektronicz-
ną, zapewniając całkowitą kontrolę zużycia farby. Program za-
pewnia precyzyjną kontrolę kosztów, niezbędną do osiągnięcia 
zysków.

Dla warsztatów, dla których nadrzędnym celem jest wysoka 
efektywność i które od oprogramowania wymagają posiadania 
dodatkowych funkcji np. sprawozdań, kontroli zapasów maga-
zynowych, zarządzania zadaniami etc. program Shop Master 
to najlepsze rozwiązanie. 

Może on współpracować z pozostałym oprogramowaniem jakie 
znajduje się w warsztacie zapewniając tym samym zintegrowa-
ne rozwiązanie optymalizujące wydajność warsztatu na różnych 
poziomach zarządzania.

R-M to największy wybór kolorów na rynku, 
gwarantujący profesjonalną obsługę Klienta.

Innym sposobem na odnalezienie koloru 
jest przeszukanie bazy kolorów w progra-
mie Color Explorer on-Line znajdującym 
się na stronie internetowej – www.rmpa-
int.com. Warsztaty lakiernicze na całym 
świecie mają w ten sposób nieprzerwany, 
całodobowy dostęp do ponad 1 700 000 
receptur kolorów.
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Programmes For Success

Perfekcja w zasięgu rękiProgrammes For Success

R-M„Programmes For Success” marki 
R-M jest to system instrumentów 
pozwalających na przeprowadzanie analiz 
biznesowych działalności, dzięki którym 
można zwiększyć wydajność i rentowność 
warsztatu lakierniczego.

Przy opracowywaniu tych instrumentów skoncentrowano 
się na możliwościach przeprowadzania wyczerpujących 
analiz dowolnie wybranego obszaru działalności warsztatu 
lakierniczego. 
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Programmes For Success

R-M ”Programmes For Success” oferuje 
wszystko, czego potrzebuje manager by zabezpieczyć 
przyszłość warsztatu i osiągnąć wymierne zyski.

TopScan
Wiodący program w 
branży lakierniczej, 

pozwalający w krótkim 
czasie na przeprowadze-

nie analizy kluczowych 
obszarów działalności 
zakładu lakierniczego.

Check up
Dokładna kontrola stanu 

warsztatu z wyczerpującą 
analizą wydajności. 

Doskonalenie biznesu!

Doskonalenie Rozwój Zarządzanie
Rozwój biznesu!

Aktywne wspieranie rozwoju poprzez 
usługi stanowiące wartość dodaną.

Mądre zarządzanie biznesem! 

Wiedza jest siłą. Dlatego R-M korzysta z 
wiedzy i doświadczenia czołowych eksper-
tów branży lakierniczej, aby w ten sposób 
zapewniać optymalną efektywność i 
rentowność warsztatu lakierniczego.

Seminaria zarządzania zostały zaprojekto-
wane jako moduły szkoleń dla właścicieli 
fi rm, menedżerów oraz kierowników warsz-
tatów:

Moduł 1 
Poprawa wyników operacyjnych,

Moduł 2 
Zarządzanie kluczowymi wskaźnikami 
wydajności 

Moduł 3 
Podstawowe zasady marketingu

Moduł 4 
Doskonalenie prognoz 

Design
Optymalne wykorzystanie warun-

ków przestrzeni oraz wyposażenia 
warsztatu, zwiększenie 

wydajności pracy oraz planowa-
nie niezbędnych ulepszeń dla 
osiągnięcia założonych celów 

produkcyjnych.

Express
Za pomocą Express, obszerne-
go programu R-M do usuwania 

drobnych uszkodzeń, można 
zoptymalizować wykorzystanie 
mocy przerobowych warsztatu 

poprzez połączenie silnego 
marketingu z procesem 

szybkich napraw.

Warranty
Program Warranty R-M 

aktywnie podwyższa jakość 
usług warsztatu, co zwiększa 

zadowolenie obecnego 
Klienta oraz daje możliwość 

pozyskania nowych.
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Training Programmes
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R-MFilozofi a R-M koncentruje się 
na zagwarantowaniu warsztatom 
jak najwyższej rentowności.

Efektem ścisłej współpracy 
ekspertów oraz profesjonalnych 
trenerów R-M jest system szko-
leniowy, łączący w sobie najno-
wocześniejsze metody nauczania 
z interesującymi ćwiczeniami 
praktycznymi.

Perfekcja w zasięgu rękiTraining Programmes
22 23
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Training Programmes

Wiedząc, że czas to pieniądz, dokształcanie lakierników musi być opłacal-
ne. Dzięki innowacyjnym i wydajnym metodom, R-M może z przekonaniem 
stwierdzić, że inwestycje Klientów w szkolenie pracowników znajdą swoje 
ekonomiczne odzwierciedlenie w przyszłości.

Z tego powodu R-M opracował całkowicie nową, unikającą długich i mono-
tonnych prezentacji koncepcję, bazującą na najnowszych metodach naucza-
nia w zakresie kształcenia dorosłych.

Celem takich szkoleń jest umożliwienie lakiernikom wyboru najlepszej dla 
nich koncepcji i dziedziny, które mogą następnie wdrożyć w swoim ma-
cierzystym warsztacie oszczędzając zużycie materiału oraz skracając czas 
pracy.

Oferta szkoleniowa obejmuje bogaty zakres seminariów dotyczących technik 
lakierniczych, dobrych praktyk oraz dogłębnej wiedzy o kolorach z trzema 
poziomami zaawansowania.

Inwestycja w szkolenia to wkład R-M w 
kształcenie kolejnego pokolenia lakierników.

Projekt STAMPP (STimulate 
and revAMp the Paint Profes-
sion) jest istotnym elementem 
w fi lozofi i Centrum Szkolenio-
wego R-M i został opracowany 
w celu wspierania globalnego 
przemysłu motoryzacyjnego.

2524
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Marka R-M to niepodważalna 
gwarancja jakości.

Marka R-M jest znana z perfekcji oraz indywidualnego podej-
ścia do Klienta. Rozwiązania oferowane przez R-M pozwalają 
skutecznie i wydajnie zarządzać każdym warsztatem lakierni-
czym.

Od ponad stu lat R-M angażuje się w rozwój innowacyjnych technologii, które przynoszą Klientom 
wymierne korzyści. Wyjątkowa jakość każdego produktu opatrzonego charakterystycznym sześcio-
kątem, łatwość stosowania oraz doskonała jakość wykończenia jest odzwierciedleniem marki R-M. 

Doświadczenie i innowacyjność R-M sięga w głąb serca przemysłu z szerokim programem obsługi 
Klienta. Obejmuje on gamę produktów, narzędzi kolorystycznych, programów szkoleniowych dla 
kadry zarządzającej oraz zawodowych, które są częścią łańcucha DNA marki R-M. To perfekcja w 
zasięgu ręki.

Wnioski 
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