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Capital Safety adquire Python Safety, Inc.
A aquisição junta o líder global em proteção antiqueda com o fabricante líder
de prevenção antiqueda para ferramentas e equipamento
BLOOMINGTON, Minn. - 1 de maio de 2015 - A Capital Safety™, uma das empresas líderes
globais em proteção antiqueda e sede das marcas DBI-SALA® e PROTECTA®, anunciou hoje que
adquiriu a Python Safety, Inc., uma empresa sediada em Woodstock, Georgia, que é a fornecedora
líder de soluções de prevenção antiqueda de objetos para ferramentas e equipamento.
"Estamos entusiasmados com a integração da Python Safety na Capital Safety. Para nós, esta
aquisição é uma extensão natural e está em linha com o nosso compromisso constante em levar os
trabalhadores para casa em segurança", disse Stephen Oswald, CEO, Capital Safety. "Ser atingido por
objetos em queda é uma das principais causas de lesões para os trabalhadores e o portfólio de
produtos da Python Safety foi concebido de modo a impedir a queda de ferramentas e equipamento.
Este negócio permite-nos fornecer uma gama de soluções mais ampla à nossa base de clientes e
ajuda-os a manter os seus funcionários seguros."
Mark Caldwell, CEO da Python Safety acrescentou, "Estamos satisfeitos com a nossa adesão à Capital
Safety. Enquanto organização conjunta, seremos capazes de fazer pleno uso da organização global e
dos canais de distribuição da Capital Safety com o nosso principal ponto forte em prevenção
antiqueda de modo a ampliar o nosso alcance e fornecer soluções ainda mais inovadoras a uma base
de clientes ainda maior. Também nos irá proporcionar uma melhor oportunidade para expandir a
definição da proteção antiqueda para incluir ferramentas e equipamento."
Não foram divulgados mais pormenores.
Acerca da Python Safety, Inc.
A missão da Python Safety é a de impedir a queda de ferramentas e equipamento. A empresa torna
os ambientes de trabalho mais seguros e mais produtivos ao eliminar incidentes que resultam em
lesões pessoais, danos em equipamento e perda de ferramentas. Para cumprir estes objetivos, a
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Python Safety concebe produtos de alta qualidade que são testados por terceiros em algumas das
condições mais extremas possíveis. Para obter mais informações, visite
http://www.pythonsafety.com.

Acerca da Capital Safety
A Capital Safety, empresa líder global em proteção antiqueda com 27 locais operacionais a nível
mundial, é sede das marcas DBI-SALA® e PROTECTA®. Todo o equipamento e serviços de proteção
antiqueda da Capital Safety são suportados por uma extensa formação, assistência técnica informada
e serviço de apoio ao cliente profissional. Para obter mais informações, contacte a Capital Safety
através do número 800-328-6146 ou visite www.capitalsafety.com.
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