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Chip Foose lança nova linha de lixas da 3M em Goiânia
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A Linha Blue, para reparação automotiva, será apresentada dia 17 de
novembro em evento fechado com presença do famoso designer
norte-americano de carros
O renomado designer de carros nort e-americano Chip Foose vem a Goiânia nest a sext a-feira (17) para lançar a nova linha de
lixas para reparação aut omot iva da 3M do Brasil, a Linha Blue. O apresent ador do programa de t ransformação de aut omóveis
é embaixador oficial da empresa há anos e conhecido mundialment e por seus t rabalhos no segment o.
O event o é soment e para convidados e ocorre das 14h às 19h, na Oficina MALU, no bairro Serrinha. Chip Foose vai cont ar
sobre sua t rajet ória profissional, fará um de seus famosos desenhos de carros ao vivo e dist ribuirá aut ógrafos. Além disso,
no local ocorrerá uma exposição de carros rest aurados e supercarros. Food t rucks e uma banda de rock promet em animar a
t arde. A visit a de Chip Foose é part e da Foose Tour, marcada por event os em Goiânia e em São Paulo para divulgar a Linha
Blue, nova geração de lixas para a reparação aut omot iva.
A o utra estrela do dia
A nova linha de Lixas 3M Blue para funilaria e preparação de pint ura cont a com port ifólio complet o, disponível em folhas de
lixa, discos e t iras abrasivas aspiradas. Proporciona maior produt ividade com melhor performance e preço compet it ivo.
A novidade é frut o da combinação de minerais de alt a performance com papel e resina mais resist ent es. “A idéia é facilit ar o
dia a dia dos profissionais que t rabalham com a preparação de pint ura aut omot iva e aument ar a sua produt ividade. As Lixas
3M Blue t razem um cort e poderoso com um acabament o sem igual, fazendo com que se obt enha uma maior rapidez no
lixament o sem se preocupar com marcas de lixa e ret rabalho. Tudo isso com um preço acessível ao nosso client e.”, explica
Est ela Carossini, gerent e de produt o da divisão de Reparação Aut omot iva da 3M.
A Linha 3M Blue já est á disponível em t odo o Brasil é volt ada para o lixament o à seco na preparação de pint ura e funilaria em
uma reparação aut omot iva. Para informações sobre a linha complet a, acesse o sit e da 3M do Brasil.
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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