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Νέα πρότυπα για την καινοτομία και τη βιωσιμότητα  
Νέα R-M βερνίκια, έτοιμα για το μέλλον 
 
21/09/2021, Αθήνα. Η R-M παρουσιάζει μια ολοκαίνουργια γενιά βερνικιών, που προσφέρει στους πελάτες συγκριτικά 
πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού. Τα νέα προϊόντα ταιριάζουν σε κάθε επιχειρηματικό μοντέλο, με απαράμιλλες 
λύσεις για βιώσιμες επισκευές αυτοκινήτων υψηλής αποτελεσματικότητας. Προσφέρουν μοναδική ταχύτητα στη 
διαδικασία βαφής και εκπληκτική ποιότητα. Η σειρά Advance απευθύνεται σε πελάτες που εστιάζουν στην 
παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα. 
 
Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ήδη μία παγκόσμια τάση. Και στον τομέα της επισκευής αυτοκινήτων, οι πελάτες της R-M 
αναζητούν, ολοένα και περισσότερο, βιώσιμες λύσεις που παράγουν αξία. 
 
Τώρα, η R-M,  με τη νέα σειρά Advance, ανεβάζει τον πήχη και γίνεται η πρώτη στην αγορά που προσφέρει ένα 
μοναδικό πακέτο λύσεων, οι οποίες συνδυάζουν την παραγωγικότητα και την οικολογική αποτελεσματικότητα. Οι 
πελάτες της R-M θα επωφεληθούν από την μεγάλη ποικιλία λύσεων που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους και, 
παράλληλα, θα αποκτήσουν ένα εντελώς νέο συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, ώστε να είναι 
επιτυχημένοι τώρα και στο μέλλον. 
 
« Όλοι στην R-M είμαστε περήφανοι που πρώτοι φέραμε στην αγορά μια εξαιρετικά παραγωγική και βιώσιμη σειρά 
βερνικιών. Ο στόχος μας είναι πάντα να ξεπερνάμε τις προσδοκίες των πελατών μας, με λύσεις που έχουν την 
καινοτομία στον πυρήνα τους», δήλωσε ο κ. Τάσος Μέγας, Sales Manager, Automotive Refinish Coatings Solution, 
BASF Ελλάς ΑΒΕΕ. 

 
 
 

R-M Automotive Refinish: Σημαντικός τομέας της BASF’s Coatings Division. 
Κάτω από τη μάρκα R-M, η BASF εμπορεύεται μια ολοκληρωμένη σειρά συστημάτων βαφής για φινίρισμα οχημάτων με ιδιαίτερη έμφαση σε οικολογικά 
αποδοτικές βαφές με βάση το νερό και βαφές υψηλής στερεότητας. Χρησιμοποιώντας αυτά τα συστήματα, όλες οι νόμιμες απαιτήσεις μείωσης διαλυτών μπορούν 
να τηρηθούν οπουδήποτε στον κόσμο. Όσον αφορά την εμφάνιση και την ανθεκτικότητα, τα προϊόντα πληρούν τα ίδια πρότυπα ποιότητας με τα χρώματα διαλύτη. 
Σε αυτόν τον τομέα, η εταιρεία προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών για την υποστήριξη των πελατών της. Τα επισκευαστικά χρώματα της R-M έχουν εγκριθεί 
από τους περισσότερους κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων και επιλέγονται από τις πιο διάσημες εταιρείες αυτοκινήτων στον κόσμο για την τεχνολογική τους 
υπεροχή. 
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