
O copoliéster Tritan™ da Eastman é escolhido pela Helsim para 
criar linha de copos com design sextavado   

 
A transparência do material confere uma aparência mais sofisticada e luxuosa aos recipientes     

São Paulo, 21 de agosto de 2019 – Servir com requinte e sofisticação à mesa, sem abrir 
mão de praticidade. A nova linha de copos Geometric, da Helsim, é produzida com o 
copoliéster Tritan™ da Eastman. A transparência do material, similar ao vidro, permite 
um design mais ousado e complexo, ao mesmo tempo que sua resistência aos impactos 
adiciona durabilidade ao produto final. 

Com capacidades de 600mL e 400mL, os copos sextavados podem ser usados em 
ocasiões especiais ou no dia a dia, sem risco de quebra. Ideais para o consumo de sucos, 
refrescos, água ou até pequenas doses de sobremesas, o benefício da durabilidade de 
Tritan, mesmo com limpeza em lavadora de louça, faz dos copos perfeitos para famílias 
grandes, especialmente para o uso de crianças, que desejam que os momentos de 
refeição sejam elegantes, sem o risco de ter vidro quebrado. 

“Decidimos usar o Tritan em nossa linha Geometric, pois foi o material que melhor 
respondeu às expectativas que tínhamos para este projeto. Os copos ficaram mais 
ergonômicos e, assim, proporcionam mais segurança e firmeza no momento da 

degustação da bebida”, diz Renan Pereira, 
representante de Marketing da Helsim. 

“A Helsim queria lançar copos 
diferenciados e com valor agregado. O 
Tritan é ideal para esse tipo de demanda. 
Ele oferece uma aparência menos poluída 
e brilhante. Além de ter benefícios como 
ser livre de BPA e poder ser usado em 
lava-louças sem prejudicar o aspecto de 
transparência, mesmo depois de várias 
lavagens”, explica Rogério Dias, gerente 
de Vendas de Plásticos Especiais da 
Eastman na América Latina. 

A assistência técnica e o excelente resultado atingido com a linha Geometric garantem 
que a Helsim vai utilizar o Tritan em outros produtos. “O preenchimento da cavidade e 
a isenção de falhas de injeção no produto final foram primordiais para nossa decisão em 
especificar o Tritan”, completa Pereira.Os copos Geometric podem ser encontrados à 
venda na loja de fábrica da marca e por meio de revendedores. Para saber mais, acesse 
www.helsim.com.br. 

Sobre Eastman Chemical Company  

A Eastman é uma empresa global de materiais avançados que produz uma ampla gama de produtos 
encontrados em itens que as pessoas usam todos os dias. Com o propósito de melhorar a qualidade de 

http://www.helsim.com.br/


vida de uma maneira considerável, a Eastman trabalha com seus clientes para entregar produtos e 

soluções mantendo um compromisso com a segurança e com a sustentabilidade. O modelo de 

crescimento da empresa impulsionado por inovação é favorecido por plataformas de tecnologia de classe 
mundial, profundo engajamento com cliente e desenvolvimento de aplicações diferenciadas, para ampliar 
sua posição de liderança em atrativos mercados finais, tais como transporte, construção civil e produtos 
de consumo. Como uma empresa inclusiva e diversificada, a Eastman emprega, aproximadamente, 14.500 
pessoas ao redor do mundo e atende clientes em mais de 100 países. A companhia alcançou, em 2018, 
aproximadamente, 10 bilhões de dólares em receitas e está sediada em Kingsport, Tennessee, EUA. Para 
obter mais informações, visite www.eastman.com  
 
Sobre a Helsimplast 
Com mais de 30 anos no mercado, a Helsimplast vem se aperfeiçoando cada vez mais na produção de 
peças plásticas injetadas, investindo em uma equipe técnica especializada, materiais de primeira linha e 
design exclusivo, entregando a qualidade e segurança necessária para atender diferentes tipos de 
mercados. Pensando em ampliar seu portfólio e oferecer produtos que facilitem o dia a dia das pessoas, 
no ano de 2015, a Helsimplast iniciou o projeto Helsim, uma linha de produtos com alto valor agregado, 
que nasceu com o objetivo de ser referência em design, inovação e qualidade no Brasil. Em 2018, a Helsim 
dá um grande passo em sua história e chega ao mercado com diversos modelos de copos e acessórios, 
oferecendo produtos que chamam a atenção. Temos o compromisso de ser uma empresa que leva o bom 
gosto e o encantamento a todos envolvidos em nossa história. Entregamos produtos com criatividade que 
vão além das expectativas de nossos clientes, tornando-se lembranças e bons momentos. Todos os 
materiais utilizados na fabricação de nossos produtos são 100% recicláveis e atóxicos. Então, conte com 
a gente e lembre-se que a Helsim estará sempre aqui para deixar o seu dia mais fácil, mais especial e mais 
colorido. Nossa maior missão é trabalhar todos os dias para que você sempre esteja em nossas lojas.  
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