
              
Dewam & Sons cria novo dispenser de bebidas com Tritan™, da Eastman 

A combinação de metal com o copoliester Tritan aprimora a aparência, performance e 
segurança 

 
Brasil, 30 de janeiro de 2018 – A Dewan & Sons, exportadora com sede na Índia, 
escolheu o copoliester Tritan™ da Eastman, para sua nova linha de dispensers de 
bebidas. O design em formato de cone combina metal com um container feito de 
Tritan, para criar um produto avançado, extremamente resistente e moderno. 
 
Vendido no Sams Club, Tablekraft e outras lojas de departamento, os consumidores 
apreciarão a  qualidade duradoura, alta transparência e durabilidade do novo 
dispenser. 
 
“Os dispensers mais antigos eram feitos de vidro ou outros materias plásticos e nós 
recebíamos reclamações de quebras durante o transporte e o uso, e do aspecto 
embaçado gerado após a limpeza,” diz Surendar Gandhi, diretor da Dewan & Sons 
India. “Usando o Tritan foi possível satisfazer as necessidades do consumidor em 
termos de segurança, estética e de maior durabilidade do produto.” 
 
Produzidos com Tritan, que é livre de BPA, os novos dispensers têm um ciclo de vida 
muito maior. A excelente resistência química e a transparência fazem com que eles 
mantenham a aparência límpida e não quebrem ou tenham seu aspecto original 
modificado após a limpeza do produto. 
 
“O objetivo da Dewan & Sons é entregar o dispenser de melhor qualidade no mercado 
global”, afirma Gandhi. “Nós estamos usando Tritan em nossos produtos há mais de 
cinco anos e estamos satisfeitos em continuar a trabalhar com a Eastman para 
desenvolver produtos inovadores.”   
 
A nova linha de dispenser em formato cônico foi lançada em setembro de 2017.    
 
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 a Dewan & Sons  

Criada em 1965, a Dewan & Sons traz para você diferentes metais em diferentes formatos. Nós, como 
empresa, somos um fabricante e exportador líder de artigos de brassware, galvanizado e de ferro forjado, 
artigos de alumínio, utensílios de aço inoxidável, produtos plásticos e artigos EPNS. Somos a fusão de 
uma gamas de produtos muito exclusivos e requintados, desde tigelas clássicas de aço inoxidável até 
bonitos potes e vasos de latão. Em nossa jornada pela excelência, conquistamos uma notável reputação 
nessas quatro décadas e a razão por trás de nosso sucesso é nossa grande preocupação com a 
satisfação de nossos clientes pela qualidade dos produtos, tempo de entrega e preços mais competitivos. 
 
Dewan & Sons foi oito vezes vencedora do TOP National Award for Highest Exports (na mesma 
categoria).  
 

http://www.eastman.com/


Para mais informações, visite http://www.dewansons.com     

 

 
   
 
O mais recente dispenser da Dewan & Sons combina os design do metal e de Tritan 
para um produto de maior durabilidade e qualidade. 
 
 

 

 
 

http://www.dewansons.com/

