
Devido a infinidade de marcas 
de conduletes disponíveis no 
mercado e a variação de fura-
ção de suas tampas, muitos 
instaladores se deparam com 
a incompatibilidade do encai-
xe das tomadas com as tam-
pas. A B-Lux lançou esta to-

mada exatamente para soluci-
onar este problema, sendo 
compatível com todas as mar-
cas de tampas de conduletes, 
devido seu encaixe para tam-

pa de 3 postos (3 teclas).  

As novas tomadas B-Lux são 

em alto brilho, estão disponí-
veis com 1 e 2 tomadas, para 
10A e 20A, nas cores branca, 

vermelha, preta e amarela. 

Possuem garantia exclusiva de 

15 anos.   

B-LUX lança tomadas  

para conduletes 

Palavra da Diretoria 

Chegou a FEICON 2017! Mais 

uma em que a B-LUX estará 

presente, pela 6ª vez consecu-

tiva! Estamos especialmente 

otimistas nesta edição, pois 

contaremos com a presença 

maciça de representantes de 

varias regiões do Brasil, aguar-

dando visitas agendadas de 

clientes e novos clientes. O 

fato da FEICON 2017 ser 

realizada em um novo espaço, 

com infraestrutura adequada 

e com mais atrativos para o 

publico, também nos anima, 

pois tenho certeza que um 

perfil diferente de consumido-

res serão atraídos para estas 

novidades. 

Conforme eu havia menciona-

do na edição de janeiro, 2017 

começou com otimismo e 

com a certeza que este será o 

ano da retomada econômica 

do Brasil. Já estamos sentindo 

isso nos resultados, mesmo 

ainda tímido, mas o mercado 

de uma maneira geral já sinali-

za com expectativa positiva, e 

é isto que precisamos! Oti-

mismo e negócios acontecen-

do. 

Força e vamos em frente! 

JBC 
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Jornal Building Conectores 

Mascote Building 

Vandison (montagem) 

Empresa: ECM 

10/04 

Jhonath (montagem) 

Empresa: Builtrade 

13/04 

Edvaldo (injetora) 

Empresa: Builtrade 

18/04 

Diego (expedição) 

Empresa: ECM 

20/04 

Telma (vendas) 

Empresa: Building 

28/04 

  

  

ANIVERSARIANTES  

ABRIL 

Ano: 14 

n° 69 

 Faça pensando 

que já deu certo! 

Informativo oficial do GRUPO BUILDING 

Participe do jornal! 

Nascimento de filho, casamento 

e outros assuntos também 

podem ser compartilhados aqui 

com seus colegas! Procure o  

Alessandro (TI) ou a Giselle 

(Marketing). 

O jornal é de todos nós! 

Este jornal e outros conteúdos 

estarão disponíveis nas nossas 

redes sociais abaixo. 

Alberto (montagem) 

Empresa: Building 

30/04 

  

  

  

  

  

  Visite o nosso Blog:  

www.tomadasblux.com.br 

http://www.tomadasblux.com.br/
https://twitter.com/blux76
https://www.facebook.com/buildingconectores
http://www.tomadasblux.com.br


faltar em suas refeições. Esse aminoá-
cido regula os níveis de serotonina no 
cérebro, diminuindo a atividade do 
organismo e contribuindo com o rela-
xamento do corpo. Além disso, é 

importante consumir o 
que é rico em melatonina, 
um hormônio importante 
para estimular o repouso.  
Listamos alguns alimentos 
que possuem estas subs-
tâncias, e portanto, aju-
dam as pessoas que têm 
noites agitadas de sono ou 
dificuldade para dormir: 
1-) Aveia: para potenciali-

zar seu efeito, é importante escurecer 
o quarto, uma vez que os níveis desse 
hormônio do corpo aumentam na 
ausência de luz, causando sono”, expli-

Segundo a Organização Mundial da 
Saúde, 40% da população dorme mal e 
apresenta algumas das 80 síndromes 
listadas pela Classificação Internacional 
dos Distúrbios do Sono. No Brasil, em 
pesquisa realizada pela 
Sociedade Brasileira 
do Sono, 53,9% dos 
indivíduos queixam-se 
de insônia e aproxima-
damente 43% continu-
am cansados durante 
o dia. Com isso, a 
qualidade de vida é 
diretamente afetada.  
A nutricionista Carla 
Mariano, do Hospital Metropolitano 
Lapa, em São Paulo, explica que se 
você tem dificuldades na regularidade 
e na frequência do seu sono, alimen-
tos ricos em triptofano não podem 

ca a especialista; 
2-) Leite: o ideal é beber um copo de 
leite quente 30 minutos antes de dei-
tar; 
3-) Mel: reduz o neurotransmissor que 
causa a insônia e facilita a absorção do 
triptofano; 
4-) Chá de Camomila: tem efeito cal-
mante e quando servido quente pode 
deixar o corpo sonolento; 
5-) Cereja: Pode ser consumida fresca 
como sobremesa ou em forma de 
suco junto com o jantar; 
6-) Couve: Apresenta magnésico que 
relaxa os músculos; 
7-) Alface: pode ser consumida na 
última refeição do dia em saladas, na 
forma de chá ou até suco; 
8-) Chocolate Amargo: relaxa a mente 
e o corpo;  
 

As caixas dos produtos B-Lux ganham 

nova identificação 
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Durma melhor após ingerir estes alimentos 

Linha B-Lux ganha novas tomadas para painel 

ou 2,5 mm² (20A). Os rabichos são 
isolados com isolantes termo-
contráteis, garantindo maior segurança 

na instalação.  

Estão disponíveis nas cores branca, 
preta e vermelha e possuem garantia 

de 15 anos. 

As novas tomadas para painel embuti-
das B-LUX foram desenvolvidas em 
complemento a linha de tomada de 
painel fabricada até hoje, e possuem o 
sistema prensa-cabo. As antigas toma-
das de painel externas o sistema é fast

-on (encaixe rápido). 

O novo modelo por possuir poço 
embutido, possibilita a instalação em 
situações com restrição de espaço 

frontal. 

Estas tomadas são feitas de poliamida, 
com acabamento fosco, contatos de 
latão natural e o seu travamento é 
através de garras de pressão, facilitan-

do assim a sua instalação.  

Oferecemos a opção de fornecimento 
destas tomadas com rabicho de 150 
mm de comprimento x 1,5 mm² (10A) 

“ alimentos ricos em 

triptofano não podem 

faltar em suas refeições” 

Tomada para painel embutida com rabicho Tomadas para painel embutida sem rabicho 

do também o cliente final, que retirará 
o pedido com os nossos produtos em 
menor tempo, contribuindo para a 
diminuição de erros na conferência 
dos mesmos, por parte da expedição 
nas lojas. 
Para obter todas estas vantagens, além 
de praticamente tudo estar digitado e 
impresso, foram inseridas a imagem 
do logo B-Lux, a imagem do produto e 
o código de barras no novo adesivo.  
Apesar de estar faltando ainda algumas 
imagens ou códigos de produtos para 
a impressão do adesivo, quase 100% 
dos nossos clientes já estão sendo 
beneficiados com esta nova identifica-
ção e pretendemos expandir esta ação 
para todos. 

Desde o final de 2016 está sendo im-
plantado nas caixas de produtos B-Lux 
que contêm grande volume do mesmo 
item, o uso de adesivos com a identifi-
cação impressa, a fim de agilizar o 
processo final de embalagem dos pro-
dutos, no setor da montagem. 
Estes adesivos também beneficiarão os 
nossos clientes que desde o recebi-
mento conseguirão identificar e confe-
rir facilmente o produto, através da 
imagem do produto e descrições. 
Percebemos a necessidade de investir 
neste novo formato, pois em uma loja 
com um estoque repleto de caixas é 
importante agilizar o processo de 
estocagem e separação de pedidos e 
esta nova configuração do adesivo 
poderá proporcionar isso, benefician- Antigo adesivo (imagem superior) novo 

adesivo (imagem inferior) 


