




























Serviços da MS.A 

Avançados Laboratórios 

" os,.sa Q uai idade é a sua Segurança� 

Este é ó- princípio ,que a MSA utiliza para realizar lestes e análises nos seus produtos e 

gara11tir a seg1.1ra11ça de quem vai a.dquiri-!os. 

Os testes, M!o realizados em Laboratórios adequadamente• equipados e com reoL1rsos 

próprios para avaliar a qualidade de diveroos produtos. 

Assistência Téc:1riic:a 

A MSA, que está sempre em parceria oom o cliente, po.ssui uma equipe altamente 

es.peclalííz:ada para prestar serviços de Assl'51ência Técnica. Além disso, o cliente pode 

contar com a MSApara obter infonnações técnicas, dicas e o correto manuse-o,de qualquer 

produto M SA, sempre que for necessário, via fax, telefone ou e-mail. 

AAssist@nçi a Técnica MSAvai atlit o di@me! 

Se houver a necessidade, os técnicos d a MSA vão até a empresa que a.dq1J irir instru menlos: 

ou equipamentos M SA. 

Ê esta parearia qua �ransmita OON FIAINÇA às empresas que adquirem produlos MSA, e 

recebem Qualidade, Desempenho e Suporte Téooioo, 

Treinamentos{Curs os: 

A MSA in';l'e•ste na informação porque acredita ser um a das prln,cipails formas d e prevenção!' 
Os cursos/lrelnamentos qm1 a MSA oferece ao mercado, sobre equipamenlos de p�oteção 

individual, proteção respiratória e detecção de gases, são volt.idos p.ira todos profi�ionais 

da área de segmança no trabalho, qus qu:siram ampliar seus conhedmsíllos, atualizando

se com as ma,is. novas tecnologias para prevenção de .acidentes. Para mais informaçõe<s, 

entre em ccmtato com a M SA. 

Certm cação: 

O S1í1stoma de, Gestão da ,Qualidade da MSA do Brasil está reitificado d.e acordo com a

norma ISO 9001:2000, abrangendo a fabricação de equipamentos de proteção individual 

(EPI) e de instrumentos portáteis: e li:llios para detecção e monitoramellllo de gases tóxicos, 

combustíveis ,e oxfgénio_ Obs.: as divisõ@s internacionais fal;lriçaintes dos instrumentos 

para detecção de gases sã.oreitifica.c:las de acordo com a norma ISO 9001 _ 

Representantes/Distribuidores em todo o Brasll: 

Para saber qual o Re,pres:entanle e o Dis�ribuidor Autoriza.do dia MSAmais: p:róxirno da. s1.1a 

r199iãD, acesse nosso "Site" na internet 01.1 ligu@ para (11) 4070-5999 e fale com o 11osso 

Serviço de Telemark,eting_ 

www.msanet.c,om.br 

15 

Yorgos Ambiental
Matriz - SP Rua Antônio de Barros, 2080 - Vila Carrão - São Paulo SP  
CEP: 03408-02 Tel: 11 2507-7340
Filial - PE Rodovia BR 101 Sul, Km 20 - Caio Norte - Prazeres - Jaboatão 
dos Guararapes PE - CEP: 54335-000 | Tel: 81 3476-5618




