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Colors & Design:  

R-M® i TheArsenale wprowadzają mobilne projektowanie 

kolorów pod nazwą:   

THE CODE  

R-M - marka premium obejmująca produkty do renowacji lakieru samochodowego, 

będąca częścią wiodącej firmy chemicznej na świecie - BASF, i TheArsenale – jako 

rynek dedykowany do “stylu w ruchu”, z wielką dumą przedstawiają nowy program 

Colors & Design o nazwie THE CODE. Dwunastu starannie dobranych, niezależnych 

projektantów z Europy, zostało zaproszonych do prac nad indywidualnymi projektami 

lakierniczymi przy użyciu produktów marki R-M. Wszystkie 12 projektów zostanie 

zaprezentowanych na dedykowanych stronach internetowych, w mediach socjalnych 

oraz na finałowej wystawie planowanej w kwietniu 2018 roku.  

R-M i TheArsenale pozwalają najnowocześniejszym inżynierom projektantom z różnych 

środowisk w Europie stać się częścią unikalnej globalnej społeczności, doceniając przy tym 

ich techniczne przywództwo i innowacyjne wykorzystanie kolorów. Uczestnicy 

wyselekcjonowani przez TheArsenale, od małych artystów ulicznych jak Lucky Cat Garage 

ustytuowany we Francji, doświadczony Von Zadig z Belgii do dużo większych firm 

projektowych takich jak KISKA z Austrii, wysokiej klasy projektant samochodów marki  

Caresto ze Szwecji lub brytyjski artysta Death Spray Custom znany ze swoich prac 

artystycznych na elementach samochodów. We Włoszech, Lapo Elkann przedstawia swoje 

prywatne odczucia dotyczące koloru niebieskiego w odniesieniu do THE CODE 

reprezentując Garage Italia Customs. 

Filmik do obejrzenia pod linkiem:  (https://www.youtube.com/watch?v=pufMR3w7eZ4) 

https://www.youtube.com/watch?v=pufMR3w7eZ4


 
 

 

Pod nazwą THE CODE kryją się specjalne kolory każdego z projektantów, ponieważ kolor i 

lakier mogą zostać stworzone na podstawie unikatowego spojrzenia każdego uczestnika. Dla 

TheArsenale i R-M, dedykowane zostały dwie osoby wspierające uczestników w odkrywaniu 

nowych kolorów oraz przy realizacji i promowaniu projektów. Wszyscy oni korzystają ze 

wsparcia technicznego R-M na lokalnym rynku. Co więcej, każdy projekt będzie promowany 

na specjalistycznych stronach internetowych i w mediach socjalnych w przeciągu kolejnych 

12 miesięcy.  

THE CODE jest częścią inicjatywy Colors & Design w R-M. W centrach szkoleniowych R-M 

na całym świecie (RCC), R-M oferuje swoim klientom elastyczność w celu zaspokojenia ich 

potrzeb w zakresie szkoleń z renowacji, zapewniając innowacyjne i trwałe rozwiązania.  

Ze wsparciem ze strony R-M, klienci zwiększają poziom wydajności i rentowności swoich 

biznesów.   

 

Więcej na: www.thecode.rmpaint.com  

Śledź nas: @rmthecode - www.instagram.com/rmthecode/ 

R-M Automotive Refinish Paints: an important part of BASF`s Coatings Division 

R-M - marka premium obejmująca produkty do renowacji lakieru samochodowego, będąca 

częścią wiodącej firmy chemicznej na świecie – BASF, koncentruje się na ekologicznie-

wydajnych, wodorozcieńczalnych bazach pigmentowych o wysokiej zawartości części 

stałych. System wodorozcieńczalny spełnia wymagania prawne dotyczące zawartości LZO 

na całym świecie. W odniesieniu do wyglądu i odporności, produkty wodorozcieńczalne 

spełniają te same normy jakości co farby rozpuszczalnikowe. W tej dziedzinie firma oferuje 

szeroką gamę usług wspierających swoich klientów. Marka R-M jest zatwierdzona przez 

większość wiodących producentów samochodów do renowacji pojazdów oraz została 

wybrana przez najbardziej prestiżowe firmy zajmujące się samochodami, w celu uzyskania 

specjalistycznej wiedzy na temat kolorów.  

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

Contact: Gesine Arend-Heidbrinck Phone + 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  
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