
Există o tendinţă în continuă creștere în rân‑
dul proprietarilor de autoturisme: dorința de a ieși 
în evidență, de a fi diferit, de a fi unic. Conceptul  
 CARIZZMA R‑M permite ca aceste cereri ale 
clienților să fie îndeplinite cu ușurinţă – o cerință 
care nu se limitează doar la împătimiții de tuning, 
ci se adresează unei clientele mult mai largi. Posibi‑
litatea de a oferi unui client o vopsire care îl scoate 
din anonimat, înseamnă a fi în măsură de a pre‑
găti și personaliza o mașină care să se potriveas‑
că perfect personalității clientului și să răspundă 
cerințelor și preferințelor acestuia.

Conceptul CARIZZMA R‑M promovează o 
schimbare de perspectivă și adaptare a mentalității 
în atelierele de vopsitorie auto. Cu CARIZZMA, 
R‑M își dezvoltă propria piaţă de nișă – o piaţă care 
oferă perspectiva dezvoltării durabile și permite 
companiei R‑M să‑și menţină poziţia de lider de 
piață, de promotor și inițiator de noi concepte și so‑
luţii extreme. CARIZZMA R‑M este singura gamă 
de vopsele personalizate în conformitate deplină cu 
legislația COV în vigoare în Europa. Aspectele teh‑
nice au constituit adesea un obstacol în calea înde‑
plinirii dorinţelor clienţilor caracterizați de o ima‑
ginaţie debordantă. Acest lucru nu mai constituie 
o piedică astăzi, R‑M a adus perfecțiunea la nivelul 
fiecărui utilizator final. Aceasta este și deviza R‑M: 
„Perfection made simple“.

Astăzi, cu vopseaua CARIZZMA R‑M, se 
pot crea modele unice pe aproape orice suprafaţă. 

Având în vedere cât de crescută este cererea de per‑
sonalizare, aceasta este o ocazie unică pentru atelie‑
re de a‑și dezvolta afacerea și de a‑și pune în aplica‑
re pe deplin cunoștințele în domeniu.

Utilizarea conceptului CARIZZMA R‑M nu 
presupune investiții de anvergură în materiale, de‑
oarece are la bază gama de produse R‑M Onyx HD, 
la care se adaugă o serie restrânsă de produse noi. 
Este ușor de aplicat, are o mare putere de acoperi‑
re, se usucă rapid și este ecologică. Beneficiile aduse 
sunt mari și în același timp, oferă rezultate excelen‑
te cu o productivitate ridicată.
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Cum funcționează CARIZZMA?
CARIZZMA constă dintr‑o gamă completă de 

vopsele pe bază de apă Onyx HD, compuse din cu‑
lorile de bază Crystal Base – la care au fost adăuga‑
te șapte cerneluri speciale CANDIZZ pentru șapte 
culori de bază (negru, violet, albastru, verde, galben, 
portocaliu și roșu) și patru pulberi PF ce generează 
efecte speciale în combinație cu lacul. Mixarea lor 
permite vopsitorului să creeze efecte unice și culori 
subtile sau complet noi. Când vine vorba de rezulta‑
te, opţiunile de amestec sunt aproape nelimitate! 

Lacul de amestec HB 009 a fost creat special 
pentru diluarea cernelurilor și a pulberilor, care pot 
fi intercombinate. Este extrem de simplu de utilizat: 
se amestecă pur și simplu pigmentul  CANDIZZ 
cu HB 009 și apoi se folosește ca baza mată sau se 
amesteca direct cu o culoare existentă. Ambalate în 
recipiente de 50 g, pulberile permit crearea a aproa‑
pe oricărui efect metalizat, flacără, fulger, piele de 
șarpe, cu un rezultat de excepție. Principiul de bază 
rămâne la fel și în cazul CANDIZZ – se amestecă 
pulberea cu vopseaua de bază HB 100 și lucrarea 
poate demara. 

Pentru o lucrare personalizată de calitate, se 
poate adăuga în lac între 1 și 5% din pulberile PF 
sau cernelurile CANDIZZ.

Cele mai recente produse adăugate gamei 
 CARIZZMA își fac acum intrarea – un lac nou CP 
destinat personalizărilor, care asigură protecție UV 
pe termen lung pentru vopsea. Este ușor de polishat 

și asigură un aspect strălucitor și rezistență la zgârie‑
turi. Prepararea acestui lac este cea obișnuită, cu în‑
tăritor standard H420 și diluant SC 850. Este în con‑
formitate cu legislatia COV, la fel ca și restul gamei.

Cum devenim „CARIZZMAtici“?
Deoarece nu este întotdeauna ușor să clădești o 

reputație într‑un domeniu nou, R‑M îi sprijină pe 
vopsitori „CARIZZMAtici“ debutanți oferindu‑le 
un catalog cu mostre de culoare, un set de cartele 
prevopsite și trei module de instruire:  „începător“ 
– modul pentru introducere în domeniul vopselelor 
personalizate; „avansat“ – modulul pentru perfecţi‑
onarea unor tehnici complexe de detaliu; și „expert“ 

– modul în care creativitatea artistică este preda‑
tă de către maeștrii în personalizarea mașinilor și 
tunning.



Din momentul lansării conceptului  CARIZZMA 
de către R‑M succesul a depășit piața vopsitorilor 
specializați în domeniu. Astăzi, utilizatorii CARI‑
ZZMA includ vopsitoriile profesionale care cau‑
tă să ofere clienţilor o lucrare individualizată ce se 
potrivește acestuia, precum și dealer‑ii auto care do‑
resc să ofere un model exclusiv clienţilor lor.

Pentru a veni în întâmpinarea cerințelor 
clienților săi, R‑M a apelat la ajutorul liderului mon‑
dial în domeniu, specialistul Chip Foose cerându‑i 
acestuia să dezvolte o gamă de 12 culori atent for‑
mulate denumite, în mod natural, Color by Foose! 
„Personalizarea mașinii datează de la începuturile 
industriei și de‑a lungul anilor stilurile s‑au schim‑
bat. Eu am proiectat o gamă de culori pure, dinami‑
ce pentru R‑M CARIZZMA sub numele Color by 
Foose care se vor preta la modele clasice, hot rods, 
personalizate și moderne. Ele sunt, de asemenea, 
create pentru lucrări de sine stătătoare sau pentru 
a complementa culori primare“, explică Chip Foo‑
se. Gama Color by Foose a fost creată pentru a reda 
contraste, cum ar fi bronzul și auriul ce îmbracă le‑
gendara și premiata Terracuda, o versiune modernă 
a clasicei Mopar Muscle Car din anii 1960 și 1970.

Iniţial, aceste culori pot da impresia unui aspect 
sumbru, însă îmbinând culori primare precum ne‑
grul, albul sau argintiul, acestea pot oferi un con‑
trast vibrant care va permite vopsitoriilor R‑M să 
reactualizeze radical imaginea mașinii unui client, 
indiferent de stil, fie el modern sau clasic.

Prin folosirea desenelor de la dungi simple la 
modele complexe, aceste culori se armonizează cu 
alte culori pentru a oferi o combinaţie unică, care 
permite un nivel de individualitate și stil care va fi 
pe gustul unei game largi de clienţi.

Cele 12 culori din gama Foose sunt disponibile 
în seturi pre‑ambalate prin intermediul distribui‑
torilor R‑M, cu timp de livrare între două și patru 
săptămâni, în funcţie de cerere.

CZ 1301 Huntington Blue Pearl

CZ 1302 Pacific Sunset Pearl

CZ 1303 Timeless Bronze

CZ 1304 Butterscortch Pearl

CZ 1305 Hemisfear Lime Pearl

CZ 1306 Chip Silver

CZ 1307 Impression Pewter Mist

CZ 1308 Grandmaster Champagne Met.

CZ 1309 Blue Skies Metallic

CZ 1310 Grandmaster Jade Metallic

CZ 1311 Coastal Blue Pearl

CZ 1312 Terracuda Pearl

Un alt instrument important care asigură o 
demarare lină a lucrărilor este site‑ul 

www.carizzma.com. Acesta conține toate 
informațiile necesare, inclusiv ghidul de culori. 

În ceea ce privește fișe tehnice, ele pot fi 
găsite pe site‑ul www.rmpaint.com.
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