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Marca R-M® parte integrantă 
a concernului BASF, 
sărbătorește un secol 
de la înființare
„A avea succes înseamnă să te reinventezi mereu“

În 2019, R-M, marca de vopsele premium BASF, sărbătorește o sută de ani de la intrarea pe 
piața afacerilor și își prezintă pașii care au dus la o poveste de succes printr-o serie de 
activități. Anul centenar a debutat în cadrul Salonului Internațional Auto din America de Nord 
(NAIAS) de la Detroit. R-M a prezentat cele mai importante etape din existența sa, care au 
format și dezvoltat industria automotivă începând cu 1919 – toate datorită spiritului de 
pionierat al fondatorilor săi. În acest an centenar, R-M sărbătorește împreună cu clienții săi 
din întreaga lume și îi invită să împărtășească propriile povești de succes.
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SPIRITUL DE PIONIERAT AL 
FONDATORILOR

În secolul al XIX-lea, majoritatea emigranților care au pornit 
spre America au dorit ca prin acest nou pas în viață, să 
poată construi un viitor mai bun atât pentru ei cât și pentru 
generațiile viitoare. Printre ei, s-au regăsit și părinții fonda-
torilor R-M de origine irlandeză, Fred Rinshed și Herbert 
Mason. Tatăl lui Herbert, William James Mason, s-a remar-
cat prin producția de rațe de lemn de foarte bună calitate, 
folosite la vânătoare ca momeală. Acestea erau produse în 
Detroit și trebuiau vopsite. În 1905, Herbert Mason a preluat 
compania, însă a intuit în 1919 că trebuia să se reorienteze 
către un domeniu nou. În acel moment, Detroit se pregătea 
să devină centrul industriei auto din SUA. Mason s-a 
asociat cu Fred Rinshed și împreună au fondat compania 
Rinshed-Mason, ce avea să devină în scurt timp cel mai 
mare furnizor de vopsele pentru sectorul auto.

INOVATIVI ÎNCĂ DE LA ÎNCEPUT

La doar câțiva ani de la înființarea R-M, cei doi antrepre-
nori au reușit să atragă un client important, și anume 
Cadillac, care a și comandat primele vopsele de la R-M. 
Acest tip de parteneriat a stat la baza stabilirii principiilor 
companiei. De la bun început, Rinshed și Mason au lucrat 
cu cei mai buni producători de automobile de pe piață, 
sprijinindu-i în planurile lor de dezvoltare, care a însemnat 
productivitate în vopsirea suprafețelor auto și cunoștințe de 
specialitate în domeniul culorilor. Ambiția de a-și îmbună-
tăți produsele în mod constant a reprezentat cheia succe-
sului lor. În 1926, Rinshed-Mason a inventat testul Florida, 
o premieră la aceea vreme pentru domeniul automotiv. 
Punerea în practică a testului a implicat construirea unui 

parc R-M în Miami, Florida, unde rezistența culorii de pe 
reperele vopsite cu vopsele R-M a fost testată în condiții 
de intensitate solară ridicată.

În urma creșterii producției de automobile și apariției noilor 
nuanțe de culoare, în 1931, R-M a putut oferi clienților săi 
prima vopsea metalizată. R-M a revoluționat piața în 1948 
când a introdus sistemul de mixare al culorilor pornind de 
la pigmenți de bază. Tintometrul a devenit astfel un instru-
ment de bază în acest context. Acesta permitea vopsitorilor 
să-și prepare culoarea dorită, în propriul atelier, doar în 
câteva minute. Toți producătorii de vopsele auto continuă 
să lucreze urmând acest principiu, chiar și în prezent.

SPECIALIZAREA REPREZINTĂ SCOPUL FINAL

R-M nu a încetat vreodată să-și sporească cunoștințele 
legate de obținerea culorilor. 
Cu o gamă largă de culori regăsite în domeniul automotiv, 
nuanța vopselei utilizată la revopsiri trebuia idenficată 
foarte precis. Cu Tintovision de la R-M, atelierele de 
vopsitorie puteau obține rețete simplificate de culoare 
consultând o serie de microfișe – constând dintr-o imagine 
analogică de dimensiuni reduse pe suport de film. În 1960, 
R-M a furnizat vopsea rezistentă la temperaturi înalte 
pentru una dintre primele misiuni spațiale. Zece ani mai 
târziu, se produceau primele vopsele OEM pe bază de apă.

Crearea de produse noi și îmbunătățirea procedeelor 
utilizate reprezintă, în continuare, cheia dezvoltării R-M, 
accentul fiind pus acum pe produsele ecologice și durabili-
tatea suprafeței vopsite.
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EXPANSIUNEA PE PLAN MONDIAL – 
PERFECȚIUNEA LA ÎNDEMÂNA ORICUI

În 1963, R-M Automotive Refinish a hotărât mutarea 
operațiunilor în Europa. R-M a decis să se stabilească în 
orașul Saint-Just-en-Chaussée, din nordul Franței, în 
apropierea sediului Ford din Belgia. Mai târziu, a fost 
construit la Clermont-de-l'Oise, lângă Paris, sediul central 

de cercetare, dezvoltare și producție (denumit Inmont la 
acel moment). În 1981, linia de vopsele DIAMONT a fost 
relansată. Linia de vopsele de înaltă performanță pe bază 
de solvent reprezintă o soluție pentru toate tipurile de 
culori – uni, metalizate sau perlate – și a rămas o alegere 
permanentă a clienților brandului, cu rezultate excelente 
pentru lucrările de revopsire.

În 1986, R-M s-a alăturat grupului BASF, însă valorile sale 
au rămas aceleași. De la început, R-M a decis să priveas-
că lucrurile din punctul de vedere al clienților săi. Dezvolta-
torii mărcii s-au întrebat: De ce anume au nevoie vopsito-
rii? Răspunsul simplu de atunci, a rămas 
valabil și azi: Pentru a obține cele mai 
bune rezultate, vopsitorii au nevoie 
de un produs de înaltă calitate și 
de o gamă largă de produse 
complementare. A rămas 
deosebit de important pentru 
R-M ca produsele să fie 
eficiente și ușor de aplicat, 
astfel încât vopsitorul să 
poată obține rezultate 
perfecte, când le 
utilizează. În 1995, R-M 
a lansat gama de 
vopsele inovatoare pe 
bază de apă, ONYX HD 
– o formulă care a trecut 
testul timpului și a rămas la 
fel de eficientă și în prezent.

CU UN PAS ÎNAINTEA VREMURILOR: 
EXPERTIZA ÎN CULOARE ȘI DIGITALIZAREA

Odată cu introducerea uneltei de culoare Colormaster în 
anii 1990, s-a trecut la un alt nivel în ceea privește identifi-
carea culorilor, vopsitorii și laboranții având un sprijin real 
pentru a putea obține potrivirea perfectă a nuanțelor. Acest 
lucru a însemnat că utilizatorii de vopsele R-M puteau 
identifica rapid și exact culoarea de care aveau nevoie.

Mai mult, datorită bazei de date de culori, nuanța putea fi 
ajustată, în cazurile în care anumite culori aveau un număr 
destul de mare de variante disponibile pe piață. Vopsitorii 
ajungeau astfel să economisească mult timp. Următorul 
pas, a fost introducerea dispozitivul digital de citire a 
culorilor Colortronic2, care a făcut ca identificarea culorilor 
să fie mai ușoară ca oricând.

R-M a valorificat rapid avântul dezvoltării digitale: înce-
pând cu 1996, R-M a fost primul brand de vopsele auto 
care a avut propria pagină web: www.rmpaint.com. 
Atelierele auto aveau posibilitatea să o utilizeze, în orice 
moment al zilei, pentru a căuta rețete de culoare în baza 
de date Color Explorer Online.

În plus, R-M și-a sprijinit clienții oferindu-le servicii de 
consultanță și cursuri tehnice avansate. De asemenea, a 
investit în dezvoltarea de servicii digitale, precum Shop-
Master și aplicații mobile. Colortronic 12/6 este varianta 
nouă și îmbunătățită a cititorului de culoare și poate fi 
folosit pentru a simplifica și mai mult pașii implicați în 
procesul de retuș auto.
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Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creează obligații contractuale.

Pentru mai multe informații nu ezitați să ne contactați!
sc ROMSERVICE srl • Sediul central: 500306 Brașov, Str. Nucului nr. 28–32,
tel./fax 0268 474 474 • e-mail: office@romservice.ro • www.romservice.ro
Brașov 500199, Str. 13 Decembrie nr. 32 tel./fax: 0268 425 904
Brașov 500299, Calea București nr. 249, corp C tel./fax: 0268 339 120
București 040062, Calea Văcărești nr. 276 tel./fax: 021 330 7255
Arad 310206, Str. Petru Rareș nr. 36A tel./fax: 0257 218 838
Sibiu 550316, Str. Ștefan cel Mare nr. 147 tel./fax: 0269 225 100
Constanța 900219, Str. Poporului nr. 203 tel./fax: 0241 512 555
Oradea 410284, Str. Meșteșugarilor nr. 102 tel./fax: 0259 236 141
Tg. Mureș 540320, Str. Călărașilor nr. 94 tel./fax: 0265 210 664

PARTENERIATE ȘI INSTRUIRE 
PENTRU CLIENȚI
Succesul se bazează întotdeauna pe o colaborare strânsă 
și productivă. De peste 20 de ani, R-M și-a desfășurat 
activitatea și planificat dezvoltarea pornind de la nevoile 
clienților săi.
Odată cu introducerea conceptului „Programe de succes“ 
în 2000, R-M a prezentat un curs de instruire inovator ce 
oferea, în special managerilor de ateliere auto, idei practice 
care să îi ajute să-și crească productivitatea și cifra de 
afaceri. În 2011, R-M a lansat în Europa programul 
 Premium Partners, pe care clienții îl pot utiliza pentru a 
forma rețele. Centrul de Instruire R-M din Clermont de l'Oise, 
Franța este unul dintre cele mai moderne centre de formare 
din Europa. Instructorii arondați centrului, prin intermediul 
echipamentelor cu care acesta este dotat și cu ajutorul 
resursele multimedia, oferă cursanților acces la cele mai 
recente descoperiri din domeniu, la cel mai înalt nivel, toate 
prezentate într-o manieră flexibilă.

Pe plan mondial, R-M are o rețea de 80 de centre de 
instruire, iar promovarea tinerilor talente a fost întotdeauna 
importantă pentru brand. De aceea, cea de-a 13-a ediție a 
concursului internațional R-M Best Painter va avea loc în 
curând. Această competiție este considerată, la momentul 
actual, cel mai important eveniment din domeniul vopsitorilor 
auto. În cadrul concursului tinerii talentați din întreaga lume, 
își testează cunoștințele tehnice și își demostrează pasiu-
nea prin diverse probe creative. Prin intermediul acestei 
competiții, R-M își propune să asigure continuitatea profesi-
ei și să încurajeze talentul generației viitoare de vopsitori.

A AVEA SUCCES ÎNSEAMNĂ 
SĂ TE REINVENTEZI MEREU
R-M a păstrat energia și forța inovatoare a fondatorilor săi 
și, acum, în 2019, privește în urmă la succesul avut, dar în 
același timp, privește spre viitor cu gândul la viitoarele 
inovații pe care le va oferi clienților săi. Cele mai recente 
produse R-M îmbunătățesc eficiența procedurilor și sunt 
prietenoase cu mediul înconjurător.

Cele mai bune exemple sunt RAPIDCLEAR, UV LIGHT 
FILLER GRAY și produsele e'Sense care sunt fabricate în 
conformitate cu abordarea certificată a BASF privind 
echilibrul biomasei și, prin urmare, contribuie la reducerea 
emisiilor de CO2.
În concluzie, R-M a fost o inspirație pentru cei care dau 
tonul în domeniu, fie designeri, parteneri, clienți sau 
vopsitori. Prin intermediul rețelelor sociale și cu ajutorul 
programului R-M THE CODE, în domeniul Color & Design, 
s-a desfășurat o campanie online, axată pe schimbul de de 
idei ce vizează noi concepte de culoare și design asociate 
mobilității și tehnologiei actuale.
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