Catálogo Geral

Construtoras
Vendemos o que gostaríamos de comprar
da forma que queremos ser atendidos

Sobre nós
Somos uma indústria metalúrgica com sede no Rio
de Janeiro e quase trinta anos de experiência em
desenvolver móveis e outras soluções em aço inox.
Alezzia é a nossa marca especializada em móveis de
decoração e Palmetal é a nossa marca especializada
no setor industrial.
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Nossos clientes
Atualmente quase todas as grandes indústrias do
Brasil e a maioria dos hospitais particulares possuem
algum produto desenvolvido por nós.
Entre nossas realizações está o fornecimento de todo
o sistema de Lavatórios e Mictórios em aço inox do
Estádio do Maracanã e da Arena do Grêmio.
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Vendemos o que gostaríamos
de comprar da forma que
queremos ser atendidos
Esteja mais perto do que nunca dos seus clientes. Tão
perto que você pode lhe dizer o que eles precisam bem
antes de eles se deram conta por eles mesmos.
~ Steve Jobs
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A inovação distingue um líder de um seguidor
~ Steve Jobs
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Hidráulica
Reduza custos com impermeabilização
e crie uma beleza notável na sua obra
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Ralos
Soluções inovadoras próprias
para tráfego pesado
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Modelo R01

Modelo robusto com sifonamento para uso interno
ou externo. A tampa de 6mm é própria para tráfego
de carros e caminhões. Dimensões de 320 x 320 x
335mm e furos de 8mm.

Modelo RT

Projeto específico para uso em salas cirúrgicas e
UTIs. Esse ralo é vedado hermeticamente para evitar
a contaminação do ambiente. Possui sifonamento.
Diâmetro de 200mm e saída de 3".
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Modelo R02

Todas as características do Modelo R01 com mais
área para a coleta de efluentes. Dimensões de 400
x 400 x 335mm e furos de 8mm. Os dois modelos
possuem 10 anos de garantia.

Modelo RX

O modelo mais avançado da nossa linha com
grelha rotativa, cesto coletor e sifonamento. Design
exclusivo e acabamento primoroso. Totalmente
cortado a laser. Dimensões de 250 x 276mm (DA).

A cidade de Roma
sofreu uma séria
restrição ao seu
crescimento por
volta de 320aC: a
água.
Em 312aC um
funcionário público
chamado Ápio
Cláudio Cego lançou
um arrojado projeto
para resolver esse
entrave. O projeto se
chamava Aqueduto
e prometia levar
água fresca para o
centro da capital do
império.
O resultado foi tão
satisfatório que
40 anos depois
Roma iniciava seu
segundo projeto de
aquetudo, o Aqua
Anio Vetus.
Ao total Roma
construiu 11
aquedutos, sendo o
último em 226dC, o
Aqua Alexandrina,
com um total de
mais de um milhão
de metros cúbicos
de água por dia,
o que é próximo
a maior estação
de tratamento do
mundo moderno, a
estação do Guandu
no Rio de Janeiro.

Confiabilidade no Modelo
R01 que foi escolhido por
grande empreendimentos
O Ralo Palmetal | Modelo R01 está presente em uma série
de emprendimentos indústriais e comerciais devido a
construção extremamente robusta e o seu sifonamento.
A tampa possui espessura de 6mm com furos de 5mm feitos
a laser. Diâmetro adequadro para evitar entupimentos e
garantir que qualquer carreta possa trafegar com segurança
sobre esse equipamento.
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Primeiro ralo em inox fabricado
no Brasil com sifonamento,
peneira e grelha rotativa
Impressione seus clientes especificando um produto de
última geração que possui um design exclusivo Palmetal
e uma série de funcionalidades. Fale com o nosso setor
comercial ou acesse o nosso catálogo específico de ralos.
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Calhas
A eficiência e o design dos ralos
lineares em inox são inigualáveis
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Modelo CT13

Calha padrão para uso em piso com 130mm de
diâmetro e saída com 50mm. Escolha esse modelo
quando não precisar de sifonamento e quiser
segurança total contra infiltrações.

Modelo CT20

Mesmas características do modelo CT13 todavia
com 200mm de largura. Os Modelos CT garantem
facilidade de limpeza e manutenção muito maior do
que uma canaleta de cimento simples.

As Calhas Palmetal operam
em união com as
Grelhas Palmetal
e o conjunto chamamos de Ralo
Linear
Ao escolher o modelo de calha mais
adequado a sua
aplicação, escolha também uma
grelha na merma
largura.
A largura da calha
e da grelha são
sempre os dois
últimos digitos do
nome do modelo,
13cm ou 20cm.

Modelo CA13

Modelo ideal para cozinhas industriais e áreas onde
é preciso um sistema de sifonamento para bloquear
odores. Além do sifão esse modelo pode vir com
cesto coletor opcional. Largura de 130mm.
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Modelo CA20

Idêntica ao Modelo CA13 mas com 200mm
de largura. Mais usada em áreas sujeitas a
transbordamento como piscinas ou depósitos com
grandes tanques.

Para mais informações visite
nosso Catálogo de
Calhas em:
palmetal.com.br

Grelhas
A eficiência e o design dos ralos
lineares em inox são inigualáveis
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Modelo LIS

Design clean mas extremamente funcional.
Escolhida por laboratórios ou espaços onde a
aparência seja fundamental. Aconselhável para
hospitais por esconder a sugidade.

Modelo RED

Modelo clássico para espaços em que seja preciso
um bom filtro dos particulados. Os furos de 5mm
garantem uma boa vazão com segurança para evitar
a perda de um anel ou a entrada de um salto alto.

As Grelhas Palmetal operam
em união com as
Calhas Palmetal
e o conjunto chamamos de Ralo
Linear
Ao escolher o
modelo de grelha
mais adequado
a sua aplicação,
escolha também
uma calha na
merma largura.
A largura da calha
e da grelha são
sempre os dois
últimos digitos do
nome do modelo,
13cm ou 20cm.

Modelo OBL

Design diferenciado para atender a necessidade de
uma alta vazão instantânea. Seus furos oblongos
travam totalmente a passagem do líquido de um
lado da calha para o outro.
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Para mais informações visite
nosso Catálogo de
Calhas em: palmetal.com.br

Uma solução diferenciada
para o escoamento de líquidos
no ambiente da saúde
Acima a Grelha Palmetal | Modelo LIS operando com a Calha
Palmetal | Modelo CA13 em um ambiente de labooratório.
Essa combinação é muito adequada caso sua obra esteja
ligada à area da saúde, pois, é de fácil manutenção e a
sugidade fica ocult graças o escoamento do líquido acontece
pelas laterais do conjunto.
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Caso sua obra precise coletar
efluentes e ao mesmo tempo
reter odores esta e a solução
Ralos lineares possuem uma série de vantagens em relação
aos ralos quadrados comuns, sendo a principal a sua extensa
área de coleta de efluentes, o que garante um piso mais seco
e mais seguro. Com o Modelo CA além desssas vantagens
você terá um eficiente sistema de sifonamento contra odores.
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Nossas calhas são um
show em shopping centers
e instalações comerciais
Se tem uma área onde a competição é acirrada e a estética
domina é na construção de shopping centers e demais
empreendimentos comerciais. As Calhas Palmetal além
embelezar o seu projeto como nenhuma outra vão resolver
seu escoamento com toda a eficácia mantendo o espaço
bem mais seguro.
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Para piscinas de condomínos
ou hotéis calhas em inox
são um luxo único
Se sua empresa preza pela qualidade da sua obra você deve
se livrar das calhas de plástico ou de ferro fundido que se
deterioram muito rapidamente e no final das contas é a sua
marca em jogo. Use calhas em aço inox e veja o sorriso no
rosto dos seus clientes.
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Para uso em banheiros de
casas ou hotéis seguindo
a tendência industrial
Decoração com uma pegada indústrial é uma tendencia
que vem crescendo na esteira da sustentabilidade através
do reuso de peças antigas. Dentro desse contexto o uso de
um calha industrial em aço inox cai como uma luva nesses
projetos modernos como foi o caso na foto acima, em que o
arquiteto usou o ralo linear no retrofit de um banheiro antigo.
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Baldes
Reduza custos ao substituir
os baldes de plásticos por
baldes de aço inox
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Modelo 5L

Dimensões principais de 165mm de altura por
210mm de diâmetro. Acompanha alça móvel e pode
vir com graduação, bico pronunciado e alça extra.

Modelo 20L

Dimensões principais de 380mm de altura por
280mm de diâmetro. Acompanha alça móvel e pode
vir com graduação, bico pronunciado e alça extra.
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Modelo 10L

Dimensões principais de 330mm de altura por
210mm de diâmetro. Acompanha alça móvel e pode
vir com graduação, bico pronunciado e alça extra.

Modelo 30L

Dimensões principais de 360mm de altura por
330mm de diâmetro. Acompanha alça fixa e pode vir
com graduação, bico pronunciado e alça extra.

Os Baldes em aço
inox Palmetal
possuem papel
importante em
centenas de grandes empresas pelo
Brasil.
Seu acabamento
sanitário garante
um processo livre
de contaminação,
coisa que é inviável em um balde
plástico.
Além disso é um
produto extremamente durável e
ecologicamente
correto, pois, não
gera descartes
contínuos como é
o caso dos modelos de plástico.

Oito motivos para você
mudar os baldes de plástico
para baldes em aço inox
Baldes de plástico se contaminam rapidamente, quebram
com facilidade, geram poluentes para a natureza e criam um
trabalho constante de reposição. Substituí-los por aço inox
reduz os custos e aumenta a sustentabilidade da sua obra.

Ver mais
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Graduação auxiliar para
maior agilidade no preparo
das suas misturas
Um dos recursos opcionais muito úteis do Balde
Palmetal é a graduação litro a litro. Ela não deve ser
usada em processos de alta precisão, mas, em todos
os outros casos essa facilidade é bastante útil.

30

Modelo 40L

Dimensões principais de 470mm de altura por
330mm de diâmetro. Acompanha alça fixa e pode vir
com graduação, bico pronunciado e alça extra.

Modelo 80L

Dimensões principais de 580mm de altura por
420mm de diâmetro. Acompanha alça fixa e pode vir
com graduação, bico pronunciado e alça extra.
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Modelo 50L

Dimensões principais de 500mm de altura por
365mm de diâmetro. Acompanha alça fixa e pode vir
com graduação, bico pronunciado e alça extra.

Modelo 100L

Dimensões principais de 600mm de altura por
468mm de diâmetro. Acompanha alça fixa e pode vir
com graduação, bico pronunciado e alça extra.

Lavatórios
Seja para o seu canteiro ou para
o empreendimento do cliente
nós temos o produto certo
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Modelo Padrão

O mais escolhido para canteiros de obras e vestiários
mais simples devido ao seu ótimo custo x benefício.
Possui dois cantos arredondados com a estrutura
para fixação inclusa. Saída de 3 1/2".

Modelo Especial A

Esse modelo possui todas as características do
Modelo Padrão mais o espaço para fixar a torneira
no próprio lavatório. Perfeito para locais em que se
queira evitar a fixação na parede.

Lavatórios coletivos em aço inox
são uma solução
mais eficiente do
que instalar várias
pequenas cubas
de louça.
Os Lavatórios Palmetal já vão prontos para serem
instalados, sem
nenhum outro
tipo de suporte.
Além disso você
deve escolher,
sempre que possível, o Modelo
Especial B que
vai proteger a sua
parede do respingo da água.

Modelo Especial B

Todas as características do Modelo Padrão mais a
chapa elevada para proteger a parede dos eventuais
respingos. Altura da chapa: 300mm. Sempre que
possível escolha esse modelo.

Ao optar pelo
lavatório coletivo você precisa
apenas de uma
saída de água,
ao contrário das
soluções de louça,
onde são necessárias uma saida
para cada ponto.
Esses modelos
não podem ser
usados para
cirurgias. Os modelos cirúrgicos
estão na próxima
página.
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Simulação de fluídos sobre
os Lavatórios Palmetal
Assista a um breve, mas, bastante interessante video,
desenvolvido com recursos de simulação de fluidos, sobre o
Lavatório Palmetal e suas principais características.

Ver mais
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Lavatórios Palmetal foram
os escolhidos para a reforma
do Estádio do Maracanã
A Palmetal foi a empresa responsável por desenvolver,
fabricar e instalar os lavatórios do Estádio do Maracanã.
Esse emprendimento se tornou o recordista em uso de aço
inox para banheiros públicos.
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Lavatórios Cirúrgicos
Se a sua obra for um hospital,
saiba que nós temos o produto
que atende as normas
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Padrão RDC 50

O modelo de entrada para cirurgias devido ao
seu ótimo custo x benefício. Possui dois cantos
arredondados com a estrutura para fixação inclusa.
Saída de 3 1/2".

Especial A RDC 50

Esse modelo possui todas as características do
Modelo Padrão mais o espaço para fixar a torneira
no próprio lavatório. Perfeito para locais em que se
queira evitar a fixação na parede.

Diariamente milhares de cirurgias
são realizadas em
todo o Brasil com
a participação dos
Lavatórios Palmetal da família
RDC-50 que cumprem as normas
técnicas para esse
procedimento.
Para um lavatório
ser considerado
cirúrgico ele precisa ter 500mm de
largura e 500mm
de profundidade.

Especial B RDC 50

O modelo mais adequado para cirurgias devido a
sua chapa de fundo que protege a parede contra
respingos de água. Altura da chapa: 300mm. Sempre
que possível escolha esse modelo.
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Além disso é preciso ter 800mm de
comprimento para
cada torneira, ou
seja, um Lavatório
para duas torneiras tem que ter no
mínimo 1600mm
de comprimento

A Palmetal é líder em lavatórios
cirúgicos e a única a oferecer
10 anos de garantia total
Diariamente milhares de cirurgias são realizadas com a
participação dos Lavatórios Palmetal. Esse produto está
presente em todos os estados do Brasil e nos maiores
hospitais do país.
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Expurgos
Se a sua obra for um hospital,
saiba que nós temos o produto
que atende as normas
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Modelo AS

O primeiro modelo lançado pela Palmetal. É para ser
instalado em uma bancada de granito. Possui um
espaço amplo para despejo. Acompanha tampa e
grelha. Saída de 100mm.

Modelo BS

Esse modelo possui um corpo profundo para maior
segurança no despejo e formato arredondado para
uma facilidade total de limpeza. Precisa ser instalado
em uma bancada de granito. Acompanha tampa e
grelha. Saida de 100mm.
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Modelo AM

Mesmas características do AS, todavia, acompanha
mãos francesas e bancada para fixação na parede.
Aconselhamos o uso desse modelo para manter o
despejo sempre isolado e mais seguro.

Modelo BM

Mesmas características do AS, todavia, acompanha
mãos francesas e bancada para fixação na parede.
Aconselhamos o uso desse modelo para manter o
despejo sempre isolado e mais seguro.

Expurgos hospitalares é um componente exigido pela
legislação para o
funcionamento
de hospitais e
clínicas.
E faz todo sentido usar um, pois,
isso garante que o
descarte e a lavagem de pequenos
materiais ocorrem em um local
propício evitando
a contaminação.
O Expurgo Palmetal está presente
em milhares de
hospitais e clínicas em todos os
estados do Brasil e
na grande maioria
das cidades.
É um produto
extremamente
testado e confiável, sendo o líder
absoluto de vendas no mercado.

Sustentabilidade com a
economia de água no expurgo
para Caixa Montana
A Palmetal fabrica sob encomenda um modelo especial
de expurgo para uso com a caixa Montana. Esse modelo
proporciona uma excelente economia de água e é bastante
útil quando a pressão é baixa para os modelos normais.
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Modelo ES

Esse é o modelo mais econômico com um corpo em
formato redondo, para maior facilidade de limpeza,
porém, raso. Precisa ser instalado em uma bancada
de granito. Acompanha tampa e grelha. Saida de
100mm.

Sifão

Acessório fundamental para o uso dos Expurgos
Palmetal, pois, bloqueia com segurança os odores do
esgoto e permite uma fácil manutenção em caso de
entupimento devido as janelas de visita lateral.
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Modelo EM

Mesmas características do ES, todavia, acompanha
mãos francesas e bancada para fixação na parede.
Aconselhamos o uso desse modelo para manter o
despejo sempre isolado e mais seguro.

Mictórios
Além do produto padrão
desenvolvemos uma alternativa
inovadora a louça comum
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Modelo Padrão

Escolha ideal para vestiários padrão e banheiros
coletivos no geral. Ao invés de colocar um mictório
de louça por pessoa com várias saídas escolha um
coletivo com saída única.

Modelo Econômico

Esse modelo foi projeto para espaços temporários
como canteiros de obra ou similares que precisam
de um produto de baixo custo durante um espaço de
tempo limitado.

45

Modelo Cônico

O estado da arte dos mictórios em aço inox. Um
design de primeira que está em uso em grandes
empresas. A instalação é bem simples e o produto é
muito robusto.

Lançamento: Mictórios
Cônicos e Ralos Higiênicos
em aço inoxidável
Com esse conjunto em aço inox você resolve a
questão das gotas de urina em frente ao mictório,
pois, estas cairão sobre o ralo que receberá a mesma
descarga do mictório mantendo seu banheiro limpo.
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Modelo Cônico com
pintura automotiva para
obras de alto padrão
Saia do comum e escolha os elegantes Mictórios
Palmetal | Modelo Cônico que podem ser pintados na
cor da sua preferência. Basta escolher o tom em um
catálogo de cores automotivas que nós executaremos.
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Lavabos
Resistentes e práticos os lavabos
de inox são uma excelente
alternativa a louça de sempre
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Modelo A Reto

Projetados para pequenos espaços com baixo fluxo
de pessoas. O produto já vai pronto para a instalação
dispensando o uso de pedras ou outros suportes.
Muito prático e funcional. Saida de 3 1/2"

Modelo B Oval

Esse item foi projetado para ser um lavabo de fácil
instalação com uma estrutura bastante robusta para
aguentar os impactos do dia a dia. Possui um design
atraente e sua saída é de 1". Pronto para instalar.

Lavabos em
aço inox são
uma alternativa
excelente as pias
de louça.
Todos os modelos
já vem prontos
para a instalação
e a limpeza é
muito fácil.
Além disso são
muito resistentes
e não apresentam
o risco de quebrar.

Modelo A Semiesférico
Similar ao Modelo A Reto, mas, com cuba
semiesférica com saída de 1". Utilize se for para lavar
apenas as mãos. No caso de uso com peças ou
vidrarias é melhor escolher o item acima.
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Modelo B Redondo

Idêntico ao item acima, mas com a cuba redonda
para um espaço mais compacto. Escolha este
modelo se tiver pouca área ou se o seu ambiente
combinar mais com a cuba redonda.

Temos centas
desses produtos
instalados
em clínicas e
consultórios
devido a sua
praticidade e as
suas dimensões
compactas.
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Modelo E

Modelo V10

Modelo C

Modelo D

Projeto específico para aproveitamento de espaços.
Desenvolvido para um cliente em específico, mas,
devido ao grande sucesso padronizamos a solução.
A saída é de 3". Pronto para instalar.

Esse é o cavalo de batalha dos lavabos. Muito
robusto e com uma cuba de 400 x 340 x 140mm.
Preferido por setores de alto giro de pessoas seja
para lavar as mãos ou algum objeto.
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Design arrojado para uso decorativo e ao mesmo
tempo para ocultar o sifão. Pode ser usado
isoladamente ou com um tampo de granito ou
madeira. Saída padrão de 1".

Na nossa opinião esse é o mais bonito de todos.
É um modelo bem amplo para os casos que seja
necessário apoiar algum item para ser lavado. A
saída é de 1" . Comprimento de 1000mm.

Cubas
Você pode inovar os seus
banheiros substituindo a velha
louça pelo moderno inox
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Modelo L15

Modelo com um design extremamente diferenciado
para causar o máximo impacto nos clientes do
hospital. Saida de 1" e furo de 22mm para torneiras
padrão de mercado.

Modelo L20

Design cônico básico realçando a beleza do aço inox.
Modelo ideal para banheiro sofisticados onde se
pretende ter uma cuba mais discreta, mas, ainda sim
bastante elegante. Saida de 1". Fixação da torneira
na parede ou na bancada.
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Modelo V25

Suporte para cubas em tubos de aço inox com uma
cuba de madeira como exemplo. A cuba pode ser a
Modelo L20 para uma combinação mais high tech.
Podemos fornecer somente o suporte ou o conjunto
completo.

Cubas de aço inox
são uma excelente
alternativa os
modelos de louça
que saturam o
mercado há anos.
No setor
hospitalar,
onde cada novo
hospital compete
ferozmente pela
arquitetura mais
bonita, pequenos
diferencias como
esse são muito
importantes
na corrida pelo
encantamento do
paciente e da sua
família.
A limpeza é
simples e você
agrega a sua
marca o sentido
de qualidade e
profissionalismo
do aço inox
que sempre foi
usado na parte
profissional,
mas, agora vem
ganhando espaço
na hotelaria
também.

Saia das cubas de louça e
escolha o Modelo L15 para
criar uma verdadeira inovação
Você sabe a importância da hotelaria em um hospital. E em
um mercado onde o luxo está virando a regra você precisa
de ousadia para se diferenciar. Ao escolher nossas cubas de
inox você vai, sem dúvida alguma, impressionar seus clientes.
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Modelo J10

Modelo com ralo oculto bastante apreciado por
decoradores e usuários. Seu design é único e
impactante,. É necessário uma limpeza diária para
manter essa cuba sempre impecável.
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Modelo L25

Mais um design exclusivo com ralo oculto. Esse
modelo foi projetado para quartos de hospitais de
alto padrão que queiram que seus pacientes se
sintam em um hotel de cinco estrelas. A fixação da
torneira pode ser na cuba ou na parede.

Cuba Alezzia | Modelo L20
56


Investir em design e qualidade
é garantia de retorno financeiro
para o seu empreendimento
...foco e simplicidade. O simples pode ser mais
desafiador do que o complexo. Você precisa trabalhar
duro para conseguir pensar claramente para fazer
coisas simples. ~ Steve Jobs
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Cuba Alezzia | Modelo L25
58

Cuba Alezzia | Modelo V25
59

Lavabo Palmetal | Modelo V10
60

Transporte
Logística é absolutamente
tudo em uma obra
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Plataforma
O produto mais inovador
do mercado vai ser um
suceso na sua obra
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Plataforma 400

A Palmetal investiu fundo para desenvolver o que
é simplesmente o equipamento mais avançado do
mercado. Cheio de funcionalidades e com um design
primoroso, esse é o rei dos carros plataformas
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Plataforma 1000

Para as atividades de alta demanda existe a opção
de capacidade para até 1000 kg de carga. Esse
modelo possui as mesmas características do 400,
porém, com rodízios especiais

4

5
1
3
2

1) Exclusivos para-choques de alta resistência
2) Estrutura reforçada para até 400Kg de carga
3) Rodízios de aço inox com banda de rodagem macia para
proteção do piso interno
4) Empurrador com paredes de 3mm. Muita segurança sem
envergar durante o transporte
5) Assoalho anti-derrapante para maior aderência da carga
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Auxiliares
Reduza custos e eleve a
qualidade da sua obra com
carros auxiliares em aço inox
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Modelo AB5

Para transporte das bombonas com toda a
segurança e limpeza do aço inox. Capacidade para
250Kg. Acompanha correntes de proteção e rodas
em termoplástico macio para proteção do piso.
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Modelo AS2

Modelo básico e funcional para os mais diversos
transportes do dia a dia. A estrutura é de tubo 20 x
20, as proteções de tubo de 1/2" e os rodízios são
cromados com rodas de 3" em silicone.

Carro Palmetal | Modelo
AS2 para transportes
de pequenas caixas
Para o transporte rápido de pequenas caixas, café, lanches e
até quentinhas os carros auxiliares dão conta do recado de
forma segura e silenciosa.
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Carro Palmetal | Modelo AS2
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Carro Palmetal | Modelo
AS2 escolhido pela GNT
como bar residencial
Nós da Palmetal prezamos pela qualidade e
acabamento. Esse foi um dos motivos que levou
a produção do programa Olho Mágico da GNT a
escolher nosso produto para um dos seus episódios.

Lavabo Palmetal | Modelo V10
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Mesas
Uma variedade extensa de
produtos bastante reforçados
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Mesas lisas
Produto básico presente em
quase todos os empreendimentos
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Modelo TS1

Modelo básico para uso no centro de uma sala ou
para organizações de materiais secos como ensacar
roupas. O tampo é todo liso sem boda d'água ou
frontispício.

Modelo TP1

Exatamente com o Modelo TS1 com a adição
da prateleira. Com esse modelo você tem mais
praticidade, todavia, sem poder usar uma cadeira. Se
precisar de um operador sentado escolha a TS1

Desenvolvemos
uma linha bem
abrangente de
mesas de trabalho
em aço inox.
Prezamos pela
resistência e pelo
bom acabamento.
Todas as nossas
mesas são bastante reforçadas
e suportam até
250kg de carga
distribuída.
Para uso em áreas
classificadas de
alta exigência
temos o modelo
com a parte inferior revestida em
inox.

Modelo TS2

Modelo similar ao TS1 acrescido de bordas d'água
e frontispício traseiro. Essa mesa é para ser usada
junto a uma parede e em situações que evolvam
líquidos e/ou umidade.

73

Se for esse o caso
informe ao nosso
setor comercial
para selecionarmos o móvel mais
adequado as suas
necessidades.

Mesas com cuba
Presente em praticamente
todas as obras profissionais
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Modelo TC2

Dotada de uma Cuba 500 x 400 x 200 com saída de
3 1/2". Podemos fazer com a cuba deslocada sob
encomenda. É a versão econômica do Modelo CP2
pela ausência de prateleiras.
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Modelo CP2

Modelo para lavagem geral. Possui as mesmas
especificações do Modelo TC2 mais a grade inferior.
Podemos fazer a cuba deslocada sob encomenda.
Desaconselhável o uso em áreas classificadas

Bancadas com cubas
em tamanhos especias
para lavagem pesada
Temos bastante experiência em projetos de bancadas com
cubas tamanho king size para fazer frente a qualquer desafio
que o seu cliente venha solicitar.
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I’m pretty sure none of this would have
happened if I hadn’t been fired from Apple. It
was awful tasting medicine, but I guess the
patient needed it.
Sometimes life is going to hit you in the head
with a brick. Don’t lose faith. I’m convinced that
the only thing that kept me going was that I
loved what I did.
You’ve got to find what you love. And that is as
true for work as it is for your lovers. Your work
is going to fill a large part of your life, and the
only way to be truly satisfied is to do what you
believe is great work.

And the only way to do
great work is to love what
you do.

Steve Jobs
Standford 2005
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Box de lavagem caso
sua obra seja da área de
saúde ou alimentos
Caso sua construtora atue em alguma obra de saúde ou
alimentação e o cliente falar em box de lavagem nós temos
a solução, fique tranquilo. Esse é um produto muito comum
em indústrias farmacêuticas de alto padrão.
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Mesas de supervisão
Equipamentos com
funcionalidades diferenciadas
para uso específico
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Modelo TW1

Três gavetas com chaves separadas e corrediças
telescópicas. Acompanha sapatas reguláveis e
estrutura reforçada. Pés de 50 x 50mm e tampo de
1,2mm #18. Dimensões de: 1250 x 600mm.

Modelo TW5

Variação do Modelo TW1 com armário no lugar
das gavetas. As portas são de policarbonato e
acompanha uma prateleira interna. Dimensões de:
1250 x 600mm.
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Modelo TW9

Estação para computadores. Acompanha suporte
para monitor e teclado com passagem para cabos.
Dotado de três gavetas e compartimento para
nobreak e impressora. Dotado de rodízios de 3".

Bancadas de trabalho
em aço inox com portas,
prateleiras e cubas
É comum que empreendimentos industriais requisitem
bancadas de trabalho mais elaboradas como essas da foto.
Se por acaso você tiver alguma necessidade dessa fale
conosco que resolvemos rápido.
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Escolha o aço inox e construa
seu empreendimento
com toda a segurança.
É muito comum vermos algumas construtoras que na hora
de comprar os equipamentos do cliente focam no preço ao
invés da qualidade. Esse é o tipo de economia que custa
muito caro a sua empresa e ao seu cliente. Escolha móveis
de aço inox e sua marca será automaticamente associada a
empreendimentos de alto padrão.
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Lançamento:
Estação Palmetal | Modelo TW9
para controle de dados
Se você estiver construindo algo ligado a saúde como:
hospitais, laboratórios ou indústrias alimentícias, a Palmetal
lançou essa estação de trabalho que permite a consulta e
inserção de dados em um computador mantendo o ambiente
isolado do equipamento. Visite nossa página para saber mais
sobre esse lançamento.
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Cadeiras
Design exclusivo usado por
várias grandes multinacionais

86

Um dos móveis
de maior sucesso
já projetado pela
Palmetal.

Modelo LAB L

Modelo Liso para laboratório. Nas opções de 550
e 700mm de altura. O modelo liso possui uma
pequena vantagem na hora da limpeza pela ausência
de furos.

Modelo LAB F

Modelo Perfurado para laboratório. Nas opções de
550 e 700mm de altura. O modelo perfurado possui
a vantagem de melhorar a circulação de ar no
ambiente, o que reduz a contaminação.

Para ambientes
críticos é importante substituir cadeiras de
material plástico
e com costura por
um produto de
aço inox que está
de acordo com as
boas práticas.
A Cadeira
Palmetal está em
uso em grandes
redes de hosptiais,
indústrias de
alimentos e laboratórios farmacêuticos.
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Os clientes querem
Construtoras que estejam
a frente do seu tempo
Os seus clientes estão sempre lutando para sobreviver
em face dos desafios diários. Quando eles chamam uma
construtora é esperado que vocês tenham todas as soluções
do mundo em um prazo curto por um valor razoável. No que
se refere a móveis de inox nós vamos sempre lhe deixar bem
informado. Entre no nosso site e assine nossa newletter.
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Design de excelência para o
confoto e a produtividade da
sua equipe do seu cliente
Projetamos a Cadeira Palmetal | Modelo LAB com base em
anos de experiência e extensa observação dos operadores
de indústrias farmacêuticas. Ela respeitas as normas GMP e
NR17 de ergonomia. Se no seu escopo estiver cadeiras para
laboratório ou área de produção lembre-se desse móvel.
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Todas as grandes construtoras
são um produto da união
de grandes parceiros
Nos negócios as realizações notáveis nunca são feitas
por uma pessoa. Elas são feitas por um time de pessoas.
~ Steve Jobs
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Relacionamento
Ao invés de ser seu
fornecedor, queremos ser seu
leal companheiro. Confiança
se conquista com o tempo,
por isso, independente do
tamanho o importante é
darmos o primero passo.
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Optar pela qualidade é
sempre mais vantajoso
que optar pelo preço
De acordo com o livro "As três regras - Michael Raynor" as
empresas que são mais bem sucedidas no longo prazo são
aquelas que sistematicamente optam por oferecer ao cliente
uma qualidade superior ao invés de um preço inferior.
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Armazenagem
Soluções exclusivas diferente
de tudo o que há no mercado
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Armários
Para guardar objetos em que
a segurança é prioridade
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Modelo IN - 050

Modelo de 200 x 500 x 500mm (ACP) com três
prateleiras removíveis e sapatas reguláveis. As
portas são almofadadas e acompanha fechadura.
Acabamento escovado e chapa de 1,2mm #18.
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Modelo IN - 100

Modelo de 200 x 100 x 500mm (ACP) com três
prateleiras removíveis e sapatas reguláveis. As
portas são almofadadas e acompanha fechadura.
Acabamento escovado e chapa de 1,2mm #18.

A insustentável leveza do ser
de portas em policarbonato
Simplicidade é a maior forma de sofisticação.
~ Steve Jobs.
Portas em policarbonato passam uma leveza e um ar
minimalista maravilhoso. Além disso você tem controle
visual de tudo o que está no armário. Perfeito para evitar que
aquela medicação importante falte porque ninguém viu que
estava por acabar.
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Modelo PC - 050

Modelo de 200 x 500 x 500mm (ACL) com três
prateleiras removíveis e sapatas reguláveis. As
portas são em policarbonato incolor de 10mm.
Acompanha dobradiça com mola e fechadura.
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Modelo PC - 100

Modelo de 200 x 1000 x 500mm (ACL) com três
prateleiras removíveis e sapatas reguláveis. As
portas são em policarbonato incolor de 10mm.
Acompanha dobradiça com mola e fechadura.

Estantes
Quando é preciso unir praticidade
a uma alta capacidade de carga
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Modelo PGC

Estante gradeada com estrutura em cantoneiras
perfuradas. Modelo ideal para câmaras frigoríficas
ou locais que precisem de circulação de ar entre os
produtos. Capacidade total de até 800 kg. Não usar
em salas limpas.

Modelo PGT

Identica ao Modelo PGC mas com a estrutura tubular
para uma maior resistência de carga e facilidade de
limpeza. Os tubos são perfurados para a regulagem
das prateleiras. Capacidade total de até 1200Kg. Não
usar em salas limpas.

A Palmetal é a
única empresa
a disponibilizar
20 mil modelos
de estante para
consulta online
em tempo real.
Escolha o comprimento, altura,
profundidade,
espessura da
chapa, número de
prateleiras e na
hora você terá o
resultado da sua
combinação.
Confiamos tanto
no nosso produto
que oferecemos 10
anos de garantia.
Nosso comprimento máximo é
de 1180mm para
garantir a máxima resistência de
cada plano.
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Lançamento: Estante
Palmetal | Modelo PBL com
prateleiras tipo gavetas
A nova estante Modelo PBL, a esquerda na foto acima, é
um produto ideal para armazernar pequenas caixas de
medicamentos, pois, suas laterais elevadas garantem total
segurança para guardar uma boa quantidade de itens.
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Minimize seus riscos, escolha
os melhores equipamentos
para o seu cliente
Escolha o Modelo PBL se sua finalidade for armazenar
vidros ou pequenas caixas de medicamento. Além de
total segurança contra quedas a sua capazidade de
armazenamento é muito maior do que uma estante comum.
Como bônus, o piso fica livre, pois, ela é fixada na parede.
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Atuar em uma contrutora é ao
mesmo tempo uma vocação
e um chamado divino
Se hoje fosse o último dia da sua vida você iria querer
fazer o que você está prestes a fazer hoje?
~ Steve Jobs
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Modelo PLC

Estante lisa com estrutura em cantoneiras
perfuradas. Modelo ideal para o estoque de
pequenas caixas ou peças maiores. Capacidade total
de carga de até 800 kg.

103

Modelo PLT

Estante lisa com estrutura em tubos perfurados.
Modelo ideal para o estoque de pequenas caixas ou
peças maiores. Capacidade total de carga de até
1200 kg. Essa estante pode ser adaptada para salas
limpas sob demanda.

Gaveteiros
Quando você precisa unir
segurança e organização
em um espaço reduzido
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Modelo G065

Design clássico fabricado em aço inox com chapa
de 1,2mm #18. As corrediças são telescópicas
em aço galvanizado, mas, podem ser de inox sob
encomenda. O modelo na foto possui sapata
regulável, mas, pode vir com rodízio de inox.
Dimensões principais de: 600 x 500 x 650 mm (CLA).
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Modelo G082

As mesmas especificações do Modelo G065 com 4
(quatro) gavetas. Dimensões principais de: 600 x 500
x 820 mm (CLA).

Gaveteiro Palmetal | Modelo G065
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Descartes
Desenvolvemos lixeiras extremamente
resistentes e com um design exclusivo
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Modelo 30L

A única lixeira com pedal do mercado com 05 anos
de garantia graças a sua exclusiva mecânica em aço
inox. Acompanha aro interno para fixação do cesto.
Um produto eficiente e durável.

Modelo A05

Uma grande inovação para o descarte, pois, é uma
lixeira tipo fast food com a vantagem do pedal.
Ótima para hospitais, pois, o usuário fica com as
mãos livres para o descarte e sem o contato visual
com lixo, tornando o procedimento mais agradável.

As Lixeiras Palmetal diferente
das similares vendidas no mercado
foram desenvolvidas para durar.
Enquanto as
lixeiras de fora
possuem mecanismo de plástico,
o nosso modelo
é todo feito em
aço inox AISI 304
reforçado.
Temos milhares de modelos
operando em
diversas indústrias, restaurantes,
shopping centers
e até cozinhas de
navios.
Temos tanta confiança no nosso
produto que oferecemos garantia
total de 05 anos
em caso de quebra
do mecanismo.
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Modelo A01

Lixeira com porta vai e vem para escritórios e
corredores. Esse é uma lixeira armário decorativo
para o descarte de copos e papéis de forma fácil e
elegante sem contato visual com o lixo.
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Modelo A03

Desenvolvido especificamente para shopping centers
por sua grande facilidade de uso. Possui tampa com
dobradiça e cesto interno para a coleta do saco com
segurança. Pode vir com o logotipo do seu hospital e
sinalização para coleta seletiva.

Lixeira Palmetal | Modelo 60L
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Pare de perder dinheiro
com lixeiras baratas que
quebram o tempo todo
Quando você compra uma lixeira barata você perde dinheiro
porque terá que comprar outra, porque seu cliente pisa no
pedal e ela não funciona e porque sua equipe tem que ficar
fazendo infinitas reposições. A Lixeira Palmetal vai resolver
tudo isso, pois, é a única que oferece cinco anos de garantia.
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Lixeira Palmetal | Modelo A01
112


Pense fora da caixa e siga
sua intuição para obter
resultados notáveis
Tenha a coragem para seguir o seu coração e
a sua intuição. De alguma forma eles sabem
o que realmente você quer ser. Todo o resto é
secundário.~ Steve Jobs
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Lançamento: Clima de
cinema no com a Lixeira
Palmetal | Modelo A07
Evite o sempre o uso de lixeiras com tampa vai e vem,
pois, sujam e de uma maneira ou outra o usuário entra em
contato com o material. Para detritos simples como plástico
ou papel o Modelo A07 leva o clima de cinema para o seu
empreendimento.
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Modelo A05 é o conforto
e a higiene que o seu
refeitório tanto precisa
A maioria das lixeiras tem uma limitação que é o contato
visual do usuário com os detritos. O Modelo A05 resolve
essa questão sem o atrapalho das lixeiras de fast food, pois,
ela possui um sistema de pedal muito prático que deixa as
mãos livres para os descartes dos alimentos.
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Portas
Para hospitais, cozinhas ou
laboratórios a melhor escolha é o inox
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Modelo PH

Fabricada totalmente em aço inox com miolo
de poliuretano de alta densidade e visor de
policarbonato. Excelente para o controle visual e
leveza dos ambientes.

Modelo PS

Fabricada totalmente em aço inox com miolo de
poliuretano de alta densidade. É o modelo a ser
escolhido para isolar os ambientes com privacidade
e segurança

Determinadas
portas, por terem
um algo grau de
movimentação
acabam ficando
rapidamente
danificadas ou
apresentando
sujidades.
Ao escolher portas em aço inox
você assegura a
confiabilidade dos
seus ambientes.
Além das portas
presentes nesse
catálogo a Palmetal pode fornecer
portas duplas bem
como portas de
correr.
Também podemos
instalar barras
anti-pânico e em
conjunto com
parceiros fornecer
a automação.
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Portas de inox são muito
simples de serem instaladas e
possuem 10 anos de garantia
A Palmetal possui portas de inox instaladas em diversos
locais críticos principalmente em hospitais e laboratórios e
a sua grande vantagem é a confiabilidade. Não empenam,
não sujam, não quebram e a sua limpeza é mínima. Diferente
de outras portas plásticas que são porosas e impedem uma
perfeita limpeza.
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Limpeza
Carros de limpeza em aço inox para
emprendimentos de alto nível
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Modelo L2

Modelo muito útil para limpeza pesada com o
espremedor do esfregão e balde para a coleta de
água. Carros de plásticos impregnam rapidamente,
os de inox se mantém impecáveis.

Modelo L3

Carro genérico para limpeza simples. Dotado de dois
baldes sendo um para água limpa e o outro para a
água já utilizada. Cesto removível feito de barras em
aço inoxidável.

Para a segurança
biológica do seu
empreendimento
é importante ter
equipamentos de
inox para efetuar
a limpeza.
Diferentemente
dos carros de
plástico, os carros
de inox podem
ser perfeitamente
higienizados.
Após pouco tempo
de uso os carros
plásticos ficam
completamente
impregnados com
a sujidade e ele
passa a ser mais
uma fonte de contaminação do que
de limpeza.
É impráticavel
fazer a limpeza
adequada de um
ambiente com um
equipamento que
fica impregnado
com todo o tipo de
material.
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Como limpar um ambiente
se o equipamento para essa
tarefa não pode ser limpo?
Imagine que o seu cliente seja um hotel de luxo. Como a
equipe de limpeza vai passar na frente dos hóspedes com
um carro de plástico impregnado de sujeira? Isso também
vale para um hospital ou um restaurante. Carros de limpeza
em inox são a resposta para esse desafio.

Carro Palmetal | Modelo L1
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Móveis Palmetal em 3D para
Revit, Max, Modo ou Sketchup

Download
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Retorno
Quando criamos um produto
fazemo isso pensando
no retorno em conforto e
satisfação para os nossos
clientes. Por isso vendemos
móveis para daqui a 10
anos você nos falar que fez
um ótimo investimento ao
escolher a Palmetal
125


As grandes construtoras
possuem a capacidade de
enxergar além do óbvio
Tenho tanto orgulho das coisas que eu não fiz como das
coisas que eu fiz. Inovar é dizer não para mil coisas.
~ Steve Jobs
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Vestiário
Em um ambiente extremamente
úmido o aço inox resolve tudo
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Bancos
Uma variedade de bancos
de pulo ou sapateiras para
todo o tipo de vestiário
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Modelo CF

Banco tipo Caixa Fechada em chapa de 1,5mm #16
e acabamento escovado. Usado para isolar espaços
no vestiário. Evite colar o banco entre as paredes.
Deixe sempre uma folga para facilitar sua remoção
para limpezas periódicas.

Modelo ST

Modelo usado por salas limpas devido a sua grande
facilidade de limpeza e a alta circulação de ar.
Esse móvel é ao mesmo tempo um banco e uma
sapateira.
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Modelo TQ

Modelo simples com rodízio para movimentação e
facilidade de limpeza. Usado em situações onde o
layout pode mudar ou simplesmente para facilitar a
movimentação na hora da limpeza.

Modelo FB2

Banco para os vestiários normais com sapateira.
Fabricado em chapa de 1,2mm #18 e acabamento
escovado. Sua constituição permite a maior
facilidade de limpeza possível.

Roupeiros
Uma variedade de bancos
de pulo ou sapateiras para
todo o tipo de vestiário
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Modelo 4P

Roupeiro dotado de quatro portas com ventilação
frontal e traseira. Acompanha prateleira interna
para separar os sapatos e espaço de identificação.
Fechadura reforçada para cadeado.

Modelo 6P

Modelo idêntico ao 4P, todavia, com seis portas.
Escolha essa opção pelo valor por porta ser mais
baixo do que no modelo 4P.

Roupeiros em
aço inox são a
melhor escolha
para vestiários
principalmente
em hospitais que
são sempre muito
vigiados.
Enquanto os
roupeiros comuns
se deterioram em
pouco tempo devido a alta umidade
e os impactos do
dia a dia, os de
inox permanecem
impecáveis durante décadas.
Temos esse móvel
instalados desde
cervejarias até
grandes laboratórios e inclusive
em plataformas de
petróleo.
Os Roupeiros Palmetal possuem 10
anos de garantia.
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Monte seu vestiário com
móveis inox e deixe sua
equipe mais motivada
Com apenas três itens: Roupeiros, bancos e calhas
o seu hospital monta um vestiário de primeiro
mundo que vai encantar a sua equipe pela limpeza e
modernidade do aço inoxidável.
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Lançamento:
Dispenser Palmetal
para paramentação
Para os setores de algo grau de limpeza como UTIs ou
salas cirúrgicas a Palmetal desenvolveu um dispenser
em aço inox para luvas e toucas. Projetado para ser
funcional e de manutenção simples.
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Eletricidade
Mais de 5.000 unidades operando
em todos os estados do Brasil
sem nunca apresentar defeito
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Modelos P

Modelo padrão com fechadura e placa de montagem
com pintura elestrostática laranja. Disponível em
diversos tamanhos. E o tipo mais vendido

Modelos V

Todas as características do modelo P mais o visor
em policarbonato para um controle visual rápido dos
instrumentos

A Palmetal desenvolveu uma linha
de alto sucesso de
caixas para painel
elétrico em aço
inox.
São milhares de
unidades adquiridas por importantes instalações
por todo o Brasil.
Escolher caixas
de inox significa muito mais
segurança e
durabilidade para
a sua instalação
elétrica.
A Palmetal oferece 10 anos de
garantia em todas
as suas caixas.
Fale conosco para
substituirmos
suas caixas de
aço carbono por
modelos em aço
inox.
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Armários em aço inoxidável
para empreendimentos
de grande porte
Retirar as caixas de painel elétrico em aço carbono para
substituí-las por aço inox traz inúmeras vantagens como
a durabilidade e principalmente a facilidade de limpeza.
Quando se trata de vidas esse tipo de detalhe faz muita
diferença, escolha sempre o melhor.
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Telhado de proteção, orelhas,
placa de montagem com
pintura eletrostática
Milhares de empresas confiam nas Caixas de Painel
Palmetal. Elas são práticas e muito seguras. Elas
já vêm prontas para instalar e dispomos de vários
tamanhos padronizados.
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Acessórios
Outras utilidades importantes
para casos específicos
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Suporte de Soro

Modelo com astes fixas e quatro em dois patamares
para opção de altura. Sem peças móveis para
facilitar a limpeza e evitar a contaminação.
Acompanha quatro rodízios.

Mesa de Balança

Fabricada em tubo de aço inox 25 X 25 com flange
para parafusamento no chão. O tampo é de Silestone
(ou similar) para maior estabilidade do instrumento.

Copo passador

Para a transferência segura de pequenas
quantidades de líquidos ou granulados. Volumes de
0,5l - 1,0l - 1,5l - 2,0l e 3,0l.
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A solução feminista: Tanquinho
Alezzia em aço inoxidável
Se a sua construtora possui feministas a melhor
solução é comprar o nosso Tanquinho Alezzia antifeminismo.
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Tanque Esfregador

Tanque com esfregador em aço inox e estrutura
para fixação na parede. Excelente para pequenas
lavagens. Dimensões de 650 x 600 x 230mm.

Cx de Utilidades

Caixa com laterais arredondadas, alça e fecho
rápido para transporte de medicamentos ou outras
utilidades importantes. Dimensões principais de: 500
x 300 x 300mm.
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Cx de Ferramentas

Caixa para ferramentas com prateleira interna
em aço inox escovado com trava para cadeado.
Dimensões de: 334 x 172 x 154mm.

Magazines

Magazine para secagem de vidraria em estufas.
Material muito usado grandes laboratórios.
Dimensões de 300 x 310 x 100mm
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Chaise
Um design incrível para piscinas de
empreendimentos de alto padrão
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Lançamento:
Chaise Alezzia em aço inox
para piscinas de alto padrão
Existem empreendimentos em que é necessário
simplesmente o melhor de tudo. Para esses casos
a Chais Alezzia é perfeita. Um móvel que transmite
classe e sofisticação em cada pequeno detalhe.
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Estrutura em aço inoxidável
ideal para ambientes de
praia ou de piscina
O aço inox é disparado o melhor material para ambientes de
praia ou piscina. Você tem no mesmo produto uma elegância
única, durabilidade, segurança e muita praticidade na hora da
manutenção.
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Estrutura empilhável
bastante reforçada para
até 250Kg de carga
Nosso design além da forma prioriza a segurança e
a praticidade. Por isso a Chaise Alezzia possui uma
estrutura bastane reforçada e pode ser facilmente
empilhada para transporte ou armazenagem
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Linhas simples, acabamento
impecável e dez anos de garantia
A Chaise Alezzia preza pela sofisticação em sua
simplicidade. Além disso o acabamento é bastante criterioso,
pois, é feito por profissionais do aço inox com décadas de
experiência no ramo. E para valer ainda mais o investimento
esse móvel possui dez anos de garantia contra quebras e
defeitos de fabricação.
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Ousadia
"Nenhum general jamais
ficou famoso sem ousadia"
~ von Clausewitz
Admiramos as construtoras
que seguem o caminho da
ousadia. O importante não é
agradar a todos e sim fazer
um pequeno grupo amar a
sua marca fervorosamente.
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Conjuntos
Mesas e cadeiras em aço
inoxidável para o sol e a chuva
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Lançamento:
Cadeira Alezzia | Modelo
Ext para áreas externas
Uma cadeira estofada em aço inox com apoio de
madeira para os braços. Esse é um móvel de alto
padrão desenvolvido para os empreendimentos mais
exigentes e exclusivos.
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Conjunto de mesa e cadeira
em inox para áreas externas de
empreendimentos de alto padrão
Se você está construindo um hotel, condomínio ou clube de
Classe A escolha móveis diferenciados que vão lhe oferecer
um design único e uma durabilidade única. Seja mar, piscina
sol ou chuva o aço inox é o material mais adequado.
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Madeira maciça com
certificação verde e verniz
especial para sol e chuva
Acredite... O aço inox combinado com a madeira
transmite um luxo e uma sotisficação incomparável.
Saia do lugar comum e use um produto que vai causar
o efeito "Uau!" nos seus clientes. Encantamento para
eles e sucesso para você.
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Banquetas Alezzia | Modelo
Ext completam o conjunto
para área externa
Para uso nos bares de piscina ou espaço de churrasqueira. A
Banqueta Alezzia | Modelo EXT fecha a linha de área externa.
As linhas são simples e a estrutura é bastante firme. Tecido
em lona impermeável com tratamento UV para sol e chuva.
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Ricos ou pobre todos temos
24 horas por dia. Que as
nossas valham cada segundo.
Meu bem favorito na vida não custa nenhum dinheiro.
Está claro que o recurso mais valoroso que temos na
vida é o tempo. ~ Steve Jobs
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Araras
Araras móveis ou de paredes usadas
em milhares de lojas e closets
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Arara Alezzia | Modelo Q
linhas muito básicas e
opção de prateleira
O Modelo Q é uma arara feita em tubo quadrado 25 x
25 escovado com linhas básicas, mas, bem atraente.
Pode ser equipada com rodízios e na parte superior
pode ser colocado um suporte para uma prateleira de
vidro ou policarbonato. Muito prática e funcional.
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Arara Alezzia | Modelo Z
linhas modernas e projeto
empilhável muito apreciado
O Modelo Z é a arara mais vendida de toda a nossa linha de
araras portáteis. Seu design permite que elas encaixem uma
na outra facilitando o tranporte. O formato Z permite que os
clientes pendurem no tubo da frente as peças preferidas.
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Arara Alezzia | Modelo R
design clássico e prateleiras
para sapatos
O Modelo R possui o design mais clássico dentre as
araras portáteis. Suas linhas suáveis agradam muito
os clientes e temos esse modelo sendo usaro por lojas
de noivas e também em lojas voltadas para senhoras
de mais de 50 anos.
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Arara Alezzia | Modelo Ilha
combinando a função de mesa
de apoio e arara de roupas
O Modelho Ilha é uma criação bem exclusiva da Alezzia
para executar duas funções ao mesmo tempo. Nessa arara
a pessoa pode pendurar as peças escolhidas pelo cliente
enquanto o tampo permanece livre para anotações ou outras
atividades importantes.
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Arara Alezzia | Modelo Ilha
162

Arara Alezzia | Modelo E01
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Estou convencida de que os maiores
heróis são aqueles que fazem o seu
dever na rotina diária de assuntos
comuns enquanto o mundo gira
de forma enlouquecedora.

Florence Nightingale
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#ForaCLT
A Palmetal apoia o fim da
CLT e a livre negociação
A CLT criada na década de 40 é copia da lei fascista
italiana de 1927, a Carta del Lavoro. Ao longo desses
anos ela tem sido um dos maiores motivos para os
baixos salários e falta de competitividade da indústria.
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