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Pionierprestaties
met eco-effectiviteit
PIONEER SERIES is ons meest
revolutionaire en complete assortiment
producten en oplossingen. Het werd
ontwikkeld met als doel een perfecte
afwerking te kunnen creëren met daarnaast
de garantie dat elke reparatie eveneens
duurzaam is. Daarom zijn alle PIONEER
SERIES blanke lakken e’Sense-producten,
vervaardigd op basis van hernieuwbare
grondstoffen. Het PIONEER SERIES-aanbod
is in alle opzichten competatief, ecologisch
en efficiënt en staat het garant voor
uitstekende resultaten.
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Een vooruitstrevend assortiment
met voortreffelijke voordelen
PIONEER SERIES staat aan de top van de lakinnovaties. Het zit vol met gedurfde
nieuwe formules, zorgt voor kortere procestijden en garandeert een ongelooflijke
dekkracht en adembenemende kwaliteit. Maar daar houdt het niet op. Dit gloednieuwe
productassortiment bevat eveneens een uitgebreide reeks diensten die werden
ontwikkeld om uw efficiëntie en winstgevendheid te verhogen.

Pionieroplossingen
PIONEER SERIES is bij zijn lancering het meest
geavanceerde productassortiment in de huidige
schadeherstelmarkt. En niet alleen vanwege de
uitstekende verfkwaliteit - ook omdat de ondersteuning,
de diensten en de trainingsmogelijkheden die we eraan
hebben gekoppeld uitermate perfect aansluiten op de
producten. Dit extra stuk dienstverlening maakt het
mogelijk om moeiteloos aan de slag te gaan. Onze
meest geavanceerde technologie, gecombineerd met de
meest geavanceerde ondersteuning.

Pionier in maatschappelijke verantwoordelijkheid
Voor ons bestaat er geen economisch succes zonder
het duurzaamheidsaspect en socio-ecologische
verantwoordelijkheid. We willen onze rol spelen
in het creëren van een wereld die een groenere,
betere toekomst inhoudt. Met de lancering van
R-M PIONEER SERIES doen we dat door optimaal
gebruik te maken van de beschikbare grondstoffen
tijdens het productieproces en door fossiele
brandstoffen te vervangen door hernieuwbare.

Baanbrekende winstgevendheid
R-M PIONEER SERIES geeft u een voorsprong
op de concurrentie door u in staat te stellen uw
bedrijfsprocessen te stroomlijnen met onze meest
geavanceerde serviceoplossingen. Combineer deze
met onze meest eco-effectieve producten en u zult
zich niet alleen onderscheiden van andere bedrijven,
maar ook uw efficiëntie en winstgevendheid verbeteren
dankzij een op maat gemaakt dienstenpakket.

Pionierprestaties zoals geen ander
R-M PIONEER SERIES is uniek in zijn soort. Geen
enkel ander lakmerk biedt op het moment van zijn
lancering de unieke combinatie van opmerkelijke
prestaties en milieuvriendelijke producten met
bijhorend dienstenpakket. PIONEER SERIES luidt
een nieuw tijdperk in van duurzame, innovatieve en
zeer efficiënte reparaties. Dankzij het veelvuldige
voorafgaande innovatieve onderzoek biedt het klanten
de ultieme instrumenten om nog succesvoller te
worden.
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Pionier in eco-effectiviteit
PIONEER SERIES is ontstaan uit de overtuiging dat R-M goed
moet zijn voor zowel voertuigen als voor het milieu. Daarom
produceren we onze PIONEER SERIES blanke lakken op
basis van hernieuwbare bronnen, waardoor de CO2-uitstoot
sterk wordt verminderd. Maar de innovatie rijkt nog verder.
Het energieverbruik van uw schadeherstelbedrijf bijvoorbeeld
wordt sterk gereduceerd omdat PIONEER SERIES producten
extreem snelle droogtijden hebben. Duurzaamheid is echt
de kern van wat we hier doen en blijft onze motor voor groei,
zowel voor onszelf als voor onze klanten.
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De meest baanbrekende
R-M-producten ooit
Dankzij de superieure productkwaliteit, eco-effectiviteit en kortere procestijden
kunt u uzelf en uw bedrijf opnieuw heruitvinden en voorsprong nemen op de
concurrentie.

EASY AIR FINISH-R
C 2P52
Een voorgemengde blanke lak die gemakkelijk is in
gebruik, geen afval veroorzaakt en met een goede
duurzaamheid.
•	Met 1L verhardingsblikken, geen verharder nodig in de
basecoat
•	Evenwichtige goede droogtijden
•	Onafhankelijkheid van de luchtvochtigheid

SPEED FINISH-R
C 2P45

MULTI FINISH-R
C 2P55

Een sneldrogende, eco-effectieve e’Sense-blanke
lak voor het herstellen van kleine schades of schade
verspreid over meerdere panelen.

Een eco-effectieve e’Sense-blanke lak die gemakkelijk in
gebruik is voor multifunctionele toepassingen.

•	Zeer ecologisch dankzij zijn e’Sense-technologie
•	Sneldrogend

•	Zeer ecologisch dankzij zijn e’Sense-technologie
•	Handig in gebruik voor multifunctionele toepassingen
•	Veilig, eenvoudig en geschikt voor elk type reparatie

•	Universele toepassing, van kleinere schades
(spotreparaties, etc.) tot het volledig herspuiten
van wagens
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INTENSE FINISH-R
C 2P65

MAT FINISH-R
C 2P91

Een hoogglanzende blanke lak die eco-effectief is en
zorgt voor een heldere, onberispelijke afwerking.

Onze extra matte e’Sense-blanke lak met een vernieuwde
formule voor het herstel van matte afwerkingen.

•	Zeer ecologisch dankzij zijn e’Sense-technologie

•	Zeer ecologisch dankzij zijn e’Sense-technologie

•	Hoogwaardige glans voor een superieure afwerking

• Zorgt voor een mooi, uniform mat oppervlak

•	Voor een uitstekende afwerking van individuele panelen of
grotere reparaties

• M
 eng met C 2P96 SATIN FINISH-R om het gewenste
niveau van glans te bekomen

POWER FINISH-R
C 2P85

SATIN FINISH-R
C 2P96

Een krasvaste, e’Sense blanke lak, die eco-effectief is en
een grote oppervlaktebescherming biedt.

Een matte e’Sense-blanke lak die geschikt is voor allerlei
matte afwerkingen.

•	Zeer duurzaam door de e’Sense aanpak

•	Zeer ecologisch dankzij zijn e’Sense-technologie

•	Krasbestendig

•	De perfecte partner voor het voor het spuiten van alle
kunststof onderdelen

•	VOC vrij
•	Voor het repareren van voertuigen met krasvaste originele
lakafwerkingen
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•	Geschikt voor het herstellen van OEM-afwerkingen
•	Meng met C 2P91 MAT FINISH-R om het gewenste niveau
van glans te realiseren
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Baanbrekende
ondersteuning en diensten
Wij zien onszelf als partner van het schadeherstelbedrijf, die samen met u uw
productiviteit wil maximaliseren en uw winstgevendheid wil helpen verhogen. Daarom
hebben we een reeks toonaangevende ondersteunende diensten ontwikkeld die u de
geavanceerde technologie, expertise en back-up bieden die u nodig hebt zodat uw
team optimaal kan presteren.

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 schadeherstelbedrijf. 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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Perfection
made simple

R-M Autolakken
Industrieweg 12
3606 AS Maarssen
Tel: 0800-7632965
info@rmpaint.nl
rmpaint.com

