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To stærke partnere 
R-M bliver sponsor for Emil Frey Racing Team i 2018 

 
Under det sidste løb i Blancpain Endurance Series 2017 på Circuit de Barcelona-Catalunya 
mødtes Lorenz Frey, teamleder for Emil Frey Racing Team, med Ramesse Florean, direktør for 
R-M Autoreparaturlacke Schweiz. Grunden til mødet i Barcelona var intet mindre end at give 
det  officielle startskud til et nyt partnerskab mellem R-M og Emil Frey Racing Team. Det er ikke 
kun succes, der bringer folk sammen, men også ”kemi”: I 2018 bliver R-M, der er en del af 
BASF Coatings Division, den nye sponsor for Emil Frey Racing Team over de næste tre år – i 
hele Europa. Emil Frey Group og R-M har allerede arbejdet som partnere i mange år og er 
engagerede i topkvalitet, teamwork, dynamisk fremdrift og partnerskabsånd. 

Det legendariske Emil Frey Team blev genoplivet i 2010 med det mål at gentage Walter Freys 

sportspræstationer fra 1970’erne og 80’erne. Syv år efter er teamet, der ledes af Lorenz Frey, som er 

søn af Walter Frey, uhyre succesrigt som et af de få private racerhold. Emil Frey Lexus Racing 
Team vil udfordre sig selv i International GT Open, mens Emil Frey Jaguar Racing Team, hvor 

Lorenz Frey er aktivt involveret som racerkører, skal deltage i Blancpain Endurance Series. 

Lorenz Frey er fyldt med optimisme angående det nye partnerskab med R-M: ”Jeg og resten af mit 

team er glade for, at vores samarbejde med R-M nu har udvidet sig til racerbanen. Vi glæder os 

selvfølgelig til den kommende sæson i 2018.” 

”Vi er glade for at støtte Emil Frey Racing Team i de næste tre år. Vores førende autolakprodukt R-M 

passer perfekt til den styrke og vitalitet, som teamet vil udvise på Europas forskellige racerbaner,” 

tilføjer Ramesse Florean, som selv er en stor motorsportsfan. 

  



 
 

Emil Frey Group og R-M: stærke partnere  

Emil Frey Group, der blev grundlagt i 1924, er en schweizisk familievirksomhed inden for bilhandel. 
Emil Frey Group og R-M har samarbejdet i mange år med en lang række Emil Frey-virksomheder i 
Schweiz, der bruger R-M produkter til autolakering.  

Desuden omfatter Emil Freys afdeling i Safenwil også R-M’s materialelager, Color Hotline og 
kolometriske center. Det betyder for eksempel, at lakeringsskader repareres før levering direkte hos 
Emil Frey (før den endelige tekniske kontrol) i Safenwil. Ud over det startede FIBAG AG, det ældste 
datterselskab i Emil Frey AG, et eksklusivt samarbejde med R-M i år. Den nye sponsoraftale med Emil 
Frey Racing Team er et perfekt tillæg til partnerskabet med Emil Frey Group. 

R-M Automotive Refinish Paints er en vigtig del af BASF Coatings. 
BASF markedsfører et omfattende sortiment af autolak-systemer under brandet R-M og fokuserer på 
miljøeffektive, vandfortyndbart baselak og lak med højt tørstofindhold. Ved at anvende disse systemer 
imødekommes alle krav om reduktion af opløsningsmidler hvor som helt i verden og hvad angår 
udseende og modstandsevne lever produkterne op til samme kvalitetsstandarder som 
opløsningsmiddelindeholdende lak. På dette område tilbyder virksomheden en lang række af 
tjenesteydelser for at understøtte dets kunder. R-M’s lak er godkendt til eftermarkedsreparationer af 
de fleste førende bilproducenter og vælges af verdens mest prestigefyldte bilselskaber til deres 
farveekspertise. 

R-M Automotive Paints - Clermont de l’Oise (France)  

Kontakt: Gesine Arend-Heidbrinck 

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

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

www.rmpaint.com 

www.facebook.com/rmpaint  

www.youtube.com/rmpaint 

 


