RELAX leva as garrafas de água a outro nível com Tritan™ da Eastman
O copoliéster Tritan™ da Eastman aumenta a segurança e o desempenho do frasco, ao mesmo tempo
que enaltece designs estilosos
São Paulo, dezembro de 2017. Brasil - A marca RELAX, com sede na Malásia, selecionou o copoliéster
Eastman Tritan™ para sua mais recente série de garrafas de água. Com capacidade entre 400 e 2.000
ml, as garrafas vêm em uma variedade de cores e estilos perfeitos para qualquer usuário - de esportistas
a viajantes, estudantes e famílias. Com a introdução de Tritan, os usuários podem ter certeza de que
qualquer tipo de garrafa que eles escolherem, o material será seguro, resistente e sustentável.
"Somos comprometidos com a melhoria contínua, maior qualidade e segurança, então a mudança para o
Tritan no lugar do policarbonato foi uma escolha fácil", afirma Darren Ooi, diretor-gerente da TLC
Houseware Sdn Bhd. "Essa linha não tem apenas boa aparência, mas a incorporação de Tritan permite
que os consumidores usem as garrafas com maior tranquilidade, sabendo que são duráveis e boas para o
meio ambiente ".
A excelente resistência química de Tritan permite que a nova linha de garrafas de água resista a produtos
de limpeza agressivos e as torna menos propensas a quebra devido às quedas acidentais. As garrafas
cristalinas possuem design elegante e minimalista com mensagens positivas e educativas inspiradas pela
vida cotidiana. Elas são livres de BPA e suportam temperaturas de -10° a 95°C.
As garrafas de água RELAX Tritan foram lançadas em 2011 e, atualmente, estão disponíveis em grandes
lojas de departamento, varejo e online nos principais mercados da Malásia.
Sobre a Eastman:
A Eastman é uma empresa global de materiais avançados e aditivos especiais que produz uma ampla gama de produtos
encontrados em itens que as pessoas usam todos os dias. Com um portfólio de negócios especializados, a Eastman trabalha
com seus clientes para oferecer produtos e soluções inovadoras, mantendo um compromisso com a segurança e com a
sustentabilidade. Suas abordagens orientadas pelo mercado são favorecidas por plataforma de tecnologia de classe mundial e
de suas posições de liderança em atrativos mercados finais, tais como transporte, construção civil e produtos de consumo. A
Eastman se concentra em criar valor consistente e superior para todos os interessados. Como uma empresa globalmente
diversificada, a Eastman atende clientes em mais de 100 países e, em 2016, obteve receitas de aproximadamente US $ 9,0
bilhões. A empresa está sediada em Kingsport, Tennessee, EUA e, emprega, aproximadamente, 14.000 pessoas em todo o
mundo. Para obter mais informações, visite www.eastman.com.
Sobre RELAX
Desde 2007, a marca de garrafas RELAX é composta por uma equipe de designers locais, comerciantes e especialistas em
produtos com sede em Penang, na Malásia. Nós nos juntamos com um objetivo comum, que é criar garrafas de hidratação de
boa qualidade e designs funcionais a um preço razoável que estamos orgulhosos de compartilhar entre nossos amigos e
famílias. Todas as citações e mensagens inspiradoras apresentadas em nossos produtos representam nossa visão, que é
inspirar a vida feliz e criar uma comunidade otimista.
Para mais informações, visite www.relaxbottles.com.

As garrafas Relax Tritan possuem resistência química, são duráveis e reutilizáveis e estão disponíveis em uma variedade de
cores e estilos
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