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Suporte da linha Home
fica mais resistente
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Visite o nosso Blog:

O setor da Ferramentaria,
comandado por Harrison,
está investindo grande parte
do tempo na melhoria dos
produtos e desta vez os ajustes foram feitos no suporte
4x2 de 3 postos, da linha
Home, que recebeu um novo
molde, com curvatura diferenciada, proporcionando
mais adesão às peças quando
encaixadas, tendo mais resistência na troca de módulos e
placas, não sendo mais necessário injetar na parte interna
as duas tiras que davam sustentação para os módulos
quando encaixados para que
estes não ultrapassassem para
a parte interna da caixa na
parede.

Também foi feita uma pequena redução do tamanho da
furação onde são encaixados
os parafusos, proporcionando
maior fixação.

Suporte 4x2 3 Postos (Linha Home):
Modelo novo (à esquerda) e antigo (à
direita)
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Sorria mais! O sorriso alivia tensões!

Mascote Building

www.tomadasblux.com.br

Colaboradores recebem treinamento para brigadista de
incêndio

Participe do jornal!
Nascimento de filho, casamento
e outros assuntos também
podem ser compartilhados aqui
com seus colegas! Procure o
Alessandro (TI), Daiana (RH) ou
a Giselle (Marketing).
O jornal é de todos nós!
Este jornal e outros conteúdos
estarão disponíveis nas nossas
redes sociais abaixo.

Visite o nosso Blog:
www.tomadasblux.com.br

Este mês de fevereiro tivemos
treinamento para a nova equipe de brigadista da empresa,
que compõe os colaboradores Alberto Mano (setor da
expedição), Carlos Antônio
da Cruz (setor da injetora),
Clodoaldo Negrão (setor da
montagem), Ricardo Borges
(setor do Torno) e Willians
Landim (setor da montagem)
os mesmos obtiveram no
curso as informações e treinamento para ficarem aptos a
quaisquer ocorrências de
princípio de incêndio, como
manusear adequadamente os
extintores, mangueira de
hidrantes, também foram
treinados para evacuação dos
setores para maior segurança
de cada um.

Em caso de princípio de incêndio todos estes colaboradores estão capacitados e

você pode procurar o brigadista mais próximo do seu
setor para transmitir as devidas orientações.

Da esquerda para a direita: Carlos (injetora), Clodoaldo (montagem),
Ricardo (torno), Willians (montagem) e Alberto (expedição)

Tempo de Casa
Nesta edição o destaque é para
Andréia da Silva Ferreira
Andréia iniciou sua carreira em 04/11/2013 como auxiliar de montagem
“C”, no setor da montagem onde continua até hoje.

Agradecemos por seu desempenho, perseverança e dedicação!

Andréia no seu posto de trabalho,
no setor da montagem.

Colaboradores da Elétrica Copeli recebem treinamento para
aperfeiçoarem as vendas dos produtos B-Lux
A loja Copeli Indústria e Comércio de
Materiais Elétricos Ltda. foi fundada
em 1991 e tornou-se referência na
distribuição de material elétrico em
Osasco e região, comercializando os
produtos da linha B-Lux há mais de 7
anos. Para estreitarmos nosso relacionamento e contribuir para o aumento
de vendas dos produtos B-Lux foi
feito no novo prédio da Copeli, dedicado para treinamentos, no dia 20 de
Fevereiro, um treinamento para 22
colaboradores falando um pouco sobre a empresa, sobre os produtos da
linha B-Lux e seus diferenciais e uma
pequena apresentação da linha Building.
A palestra foi feita pelo Alexandre Jr.
às 18h:10 com duração de aproximadamente de 1 hora e encerrou com
degustação de alguns lanches e bebidas.
Ao lado foto dos colaboradores da

Elétrica Copeli e à
direita, de camisa
azul, Alexandre Jr.
Parabéns a todos
pelo interesse em
se aperfeiçoarem
cada dia mais!

Nova tomada RJ 45 anti-pó
As linhas Home, Home Overlap, Finesse e Gris, da B-Lux, foram beneficiadas com a melhoria da tomada RJ45
que agora está sendo produzida com
tampa que protege e evita a entrada
de poeira.
Você encontra tanto o conjunto 4x2
quanto o módulo da tomada RJ 45
Cat.5E e Cat.6 com tampas na linha
Home.
É possível também montar o conjunto
na linha Home Overlap usando o módulo RJ 45 com tampa, que é compatível com as linhas Home e Home
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Overlap.
Nas linhas Gris e Finesse o conjunto
4x2 com a tomada RJ 45 Cat. 5E agora
também virá com tampa.
Os produtos B-Lux estão passando
por vários aperfeiçoamentos em suas
peças que já foram notados e elogiados pelos clientes, reafirmando o nosso compromisso em atender sempre
levando qualidade.
Recentemente o Sr. Charles, comprador da empresa Kátia Cristina dos
Santos, elogiou nossos interruptores.

Módulo com novo RJ 45 com tampa
JBC

