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Produto da 3M possui suspensão que pode ser ajustada com uma mão,
oferecendo maior conforto e praticidade ao trabalhador
O capacet e é um equipament o de prot eção individual indispensável para alguns t rabalhadores. Cada vez mais as empresas
est ão invest indo em opções eficient es e confort áveis, as quais diminuem as chances de o t rabalhador ret irar o EPI devido ao
calor, suor ou incômodo. Pensando nisso, a 3M t raz ao mercado uma opção confort ável, leve, simples e prát ica de colocar e
ret irar, com o lançament o H-700 com suspensão Ajust e Fácil.
O lançament o une resist ência e prat icidade com a nova suspensão que permit e ao usuário colocar o capacet e e ajust á-lo
com uma das mãos. Para removê-lo, bast a apert ar um bot ão. O capacet e oferece est abilidade por seu melhor encaixe,
confort o por sua dist ribuição balanceada e regulagem para diferent es format os de cabeça.
“O H-700 com suspensão Ajust e Fácil é a evolução do capacet e, com regulagem com apenas uma mão. O produt o ainda é
conjugável com out ros EPIs: abafadores, viseiras e óculos acopláveis”, explica Milena Lange, gerent e de produt o da divisão
de Segurança Pessoal da 3M.
A jugular de t ecido já est á inclusa. Ainda é possível t rocar só o necessário com as peças de reposição disponíveis:
suspensão, jugular e t iras de absorção de suor, t ornando o produt o mais higiênico, confort ável e aument ando sua vida út il. O
H-700 com suspensão Ajust e Fácil já est á disponível em t odo o Brasil. Confira o vídeo sobre o capacet e, além de
informações sobre dist ribuidores e bolet im t écnico.
So bre a 3M
Na 3M, aplicamos a ciência de forma colaborat iva para melhorar vidas diariament e. Com cerca de 90 mil funcionários
conect ados com client es em t odo o mundo e mais de 55 mil it ens de produt os inovadores para diferent es mercados, a 3M
at ingiu US$ 30,1 bilhões em vendas globais em 2016. No Brasil, o Grupo 3M cont a com cinco fábricas inst aladas no Est ado de
São Paulo, que compõem a 3M do Brasil, além das empresas 3M Manaus, inst alada no Amazonas e a Capit al Safet y, que opera
no Paraná. Em 2016, alcançou fat urament o brut o de R$ 3,6 bilhões no País, onde cont a com cerca de 3.500 funcionários.
Conheça nossas soluções criat ivas no sit e www.3M.com.br e cadast re-se para receber nossas not ícias em
ht t p://news.3m.com/pt -br.
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