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Welkom bij  
geavanceerde productiviteit
De nieuwe R-M ADVANCE SERIES is speciaal 
geformuleerd om uw schadeherstelbedrijf een 
hoogwaardige productiviteitsvoorsprong te 
geven. Verbeter uw prestaties en creëer een 
uitmuntende afwerking met dit nieuwe blanke lak 
portfolio. Het is tijd om uw productiviteit te 
verbeteren en naar een spectaculair nieuw 
niveau te brengen.
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Geavanceerde ondersteuning 
De R-M ADVANCE SERIES biedt uw scha-
deherstelbedrijf hoogwaardige productiviteit. 
De doorvoercapaciteit wordt geoptimaliseerd 
dankzij de gedegen ondersteuning door onze 
ervaren R-M technische supportteams en andere 
belangrijke diensten. Alles wat we doen is gericht op 
topresultaten voor uw schadeherstelbedrijf.

Geavanceerde laksystemen 
De R-M ADVANCE SERIES biedt uw schade-
herstelbedrijf de innovatieve, gebruiksvriendelijke 
laksystemen die u nodig heeft om uw doorlooptijden 
te verhogen. De Advance-serie brengt deze op een 
hoger plan, doordat ook het materiaalverbruik en de 
verwerkingstijden sterk verminderen – wat al met al 
tot meer winstgevendheid voor uw schade- 
herstelbedrijf leidt.

Geavanceerde certificering 
De producten van de R-M ADVANCE SERIES zijn 
goedgekeurd door vooraanstaande autofabrikanten. 
Zo’n blijk van waardering en vertrouwen in onze 
producten heeft ook een positief effect op uw bedrijf. 
U kunt uw klanten een afwerking bieden die aan 
de OEM-standaard voldoet en waar de fabrikanten 
trots op zouden zijn. Dat alles ondersteund door 
hoogwaardige klantenservice.

Geavanceerde partnerschappen 
Alles wat we doen heeft maar één doel: zeker stellen 
dat uw schadeherstelbedrijf steeds winstgevender 
wordt. We zetten ons in voor uw succes, ook op de 
lange termijn en daartoe creëren we steeds nieuwe 
diensten en programma’s. En met de lancering van 
de Advance-serie krijgt u alles wat u nodig heeft voor 
een toonaangevende service en afwerking,  
elke keer opnieuw. 
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Superieure productiviteit, kortere verwerkingstijden en toonaangevende resultaten 
vormen het hart van de innovatieve nieuwe Advance-serie. Maar dat is niet het enige. 
De Advance-serie maakt deel uit van een onderling samenhangende reeks diensten en 
ondersteuning door R-M-specialisten, gericht op het verhogen van uw winstgevendheid.

Geavanceerde voordelen
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FastTOP 
C 2A44

Een sneldrogende blanke lak voor grotere productiviteit – 
van spot repairs tot de complete zijkant van een auto.

•  Sneldrogende blanke lak voor hogere productiviteit

 • Van spot repairs tot de complete zijkant van een auto 

•  Een snelle en eenvoudige afwerking waarmee u nog meer 
tijd bespaart

GlossTOP 
C 2A63

Een hoogwaardige blanke lak die heel eenvoudig een 
verbazingwekkend mooie afwerking oplevert.

•  Zeer gemakkelijk aan te brengen, creëert een  
hoogglans afwerking

• Snel en eenvoudig te polijsten
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De R-M ADVANCE SERIES brengt productiviteit naar een hoger niveau. Dankzij 
de fantastische kwaliteit en toonaangevende resultaten kunt u uw bedrijf opnieuw 
op de kaart zetten met een gevarieerd productaanbod. U vindt hier alles wat u 
nodig heeft om een verbazingwekkende afwerking te creëren.

Geavanceerd werken met  
toonaangevende R-M producten
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R-M zet zich van oudsher in voor zijn partnerschappen met schadeherstelbedrijven –  
we werken nauw met u samen om uw productiviteit en winstgevendheid te 
maximaliseren. Daarom hebben we een serie prestatiegerichte ondersteunende 
diensten ontwikkeld, die u op het juiste moment de geavanceerde technische support, 
deskundigheid en back-up bieden die u nodig heeft.

Geavanceerde
ondersteuningsdiensten
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Hier worden de groten groter.
Met InfoR-M is onze kennis en expertise 24 uur per dag, 7 dagen per week 
beschikbaar. Het is een online ondersteuningsplatform dat alles levert wat u moet 
weten over het oplossen van je dagelijkse uitdagingen in het schadeherstelbe-
drijf. Om het makkelijker te maken om nieuwe vaardigheden op te pakken, vindt u 
gemakkelijke how-to-guides en tutorials van de profs. U kunt deze bekijken samen 
met alle expertise op het platform, waar u ook bent en op welk apparaat u ook zit. 
Met Info R-M blijft er geen vraag onbeantwoord.
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R-M Autolakken 
Industrieweg 12 
3606 AS Maarssen 
Tel: 0800-7632965 
info@rmpaint.nl 
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