Catálogo Técnico
Ralos Industriais
Vendemos o que gostaríamos de comprar
da forma que queremos ser atendidos

Parabéns, você acaba de abrir
o catálogo de ralos certo
Você tomou a excelente decisão de abrir o catálogo de ralos da Palmetal que há quase 30
anos participa ativamente de grandes empreendimentos industriais através de soluções que
foram testadas sob as mais exigentes condições e por isso possuem a confianças de milhares de grandes empresas do Brasil

 Design
Acreditamos que produtos industriais devem ser
funcionais e bonitos. Beleza inspira, beleza tras boas
energias. Como dizia o poeta: "As feias que me perdoem, mas, beleza é fundamental"

 Confiabilidade
Os Ralos Palmetal possuem estrutura super reforçada
para trânsito intenso de pessoas e veículos pesados.
Esses produtos estão presentes em centenas de locais sob as mais altas exigências de operação

 Limpeza
Todos os Ralos Palmetal são feitos em aço inox AISI
304, o preferido das indústrias pela sua resistência e
facilidade de limpeza. Durante décadas seu equipamento estará sempre perfeito

 Funcionalidade
Nossa equipe de design desenvolveu essa linha em
estreita parceria com empresas multinacionais extremamente exigentes. Esses são produtos extremamente testados no dia a dia de produção

 Equipe
Cative os seus profissionais dando a sua infraestrututra de trabalho os melhores equipamentos. Além do
salário o ambiente de operações é muito importante
na hora de motivar a equipe

 Garantia
Os Ralos Palmetal em aço inox possuem dez anos
de garantia contra defeito de fabricação e quebra por
desgaste. Nós estamos juntos com você para que seu
investimento tenha o máximo retorno

 Sustentabilidade
Esqueça os outros ralos que levam tinta e de tempos
em tempos precisam ser substituidos gerando com
isso mais rejeitos ao meio ambiente. Aço inox é um
material altamente sustentável
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Transformamos ralos indutriais
em um sonho de consumo

Modelo R01-R02
O Ralo Palmetal | Modelo R01 e o Modelo R02 foram os primeiros ralos a serem lançados pela
nossa empresa. Esse produto é um projeto clássico muito robusto e dotado de sifonamento.
Esse produto se encontra em muitos empreendimentos industriais desde o setor de óleo e gás
até fábricas de alimentos

Para áreas externas e internas de
indústrias a estacionamentos

Aplicações

Benefícios

Este produto foi inicialmente desenvolvido para uma
fábrica de linguiças com tráfego intenso de carros sobre os ralos.

• Sifonamento

Muitas outras indústras de alimentos também adotaram essa solução bem como empreendimentos de
óleo e gás.

•

• Tampa de 6mm de espessura para tráfego de ve-

•
•

Também é bem requisitado para áreas externas
como estacionamentos de shopping centers devido
a sua beleza, funcionalidade e segurança.

•
•

ículos pesados (carros, caminhões e empilhadeiras)
Furos de 8mm para peneirar corpos que geram
entupimentos na tubulação
Cortado a laser
Aprovado por grandes emprendimentos
Totalmente em aço inox AISI 304
Design elegante

4

165

40

341

176

170

Espessura de 6mm

100
8

320 ou 400

Espessura de 1,5mm

320 ou 400

Dados técnicos
Modelo R02:

Dimensões: 320 x 320mm
Dimensões: 400 x 400mm
Peso: 12kg
Peso: 15kg
Sifonamento: Sim
Sifonamento: Sim
Material: inox AISI 304
Material: inox AISI 304
Acabamento: Escovado
Acabamento: Escovado
Opcional: Ambos os modelos podem vir acompanhados de parafuso anti-furto
Descrição: Ralo Palmetal | Modelo R01 (R02) fabricado em aço inox AISI 304, acabamento escovado dotato de sifonamento, tampa de 6mm com furação de 8mm cortada a laser. Requadro em barras de inox também de 6mm. Corpo
com espessura de 1,5mm. Saida em tubo de 4" com 165mm de extesão. Dimensões principais de 320 x 320 (R01) e
400 x 400 (R02). Garantia na Palmetal de 10 anos.
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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.

269 ou 348

Modelo R01:

A cidade de Roma
sofreu uma séria
restrição ao seu
crescimento por
volta de 320aC: a
água.

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.

Modelo RT
O Ralo Palmetal | Modelo RT foi projetado exclusivamente para laboratórios e salas limpas.
Diferente dos outros ralos esse modelo possui uma tampa que se fecha ermeticamente para
evitar que qualquer odor ou sujidade vaze para o ambiente. Por ter uma tampa lisa sua assepsia
é perfeita. Além disso tudo sua construção é bem resistênte e é dotado de sifonamento.

Projetado especificamente
para laboratórios e hospitais

Aplicações
Desenvolvido para laboratórios e salas limpas

Benefícios
• Sifonamento
• Tampa de 3mm de espessura para tráfego de pes-

Alternativamente pode ser usado para locais ligados
a decoração como saunas e piscinas

soas e carros de transporte de materiais
• Vedação ermética para isolamento do esgoto
• Cortado a laser
• Aprovado por grandes emprendimentos
• Totalmente em aço inox AISI 304
• Design elegante

6

"Pesquisa é o que
eu estou fazendo
quando eu não
sei o que eu estou
fazendo"
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Dados técnicos
Modelo RT:
Dimensões: 200mm de diâmetro
Peso: 5kg
Sifonamento: Sim
Material: inox AISI 304
Acabamento: Escovado
Vedação: Oring borracha
Descrição: Ralo Palmetal | Modelo RT fabricado em aço inox AISI 304, acabamento escovado dotato de sifonamento, tampa de
3mm com vedação estanque atráves de oring de borracha, contratampa de sifonamento perfurado dotado de alça para retirada
da mesma e fixação da tampa. Dimensões principais de 200mm de diâmetro por 192mm de altura com saída de 3". Garantia na
Palmetal de 10 anos.
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Tecnologia laser e
usinagem de precisão para
isolar hermeticamente o
ambiente do esgoto
O Ralo Palmetal | Modelo RT foi repetidamente aprimorado
para chegarmos ao estado da arte na segurança química e
biológica do seu ambiente.
Graças a nossa qualidade esse produto foi escolhido por
diversar multinacionais farmacêuticas.
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A sociedade que coloca a igualdade à frente da liberdade irá terminar sem igualdade e sem liberdade.

Milton Friedman
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Modelo RX
O Ralo Palmetal | Modelo RX é a joia da coroa da nossa família de ralos. Ele une o melhor dos
mundos, pois, além do sifonamento possui uma grelha rotativa que permite que o equipamento
seja aberto ou fechado com a mesma facilidade de um ralo de banheiro doméstico. E além
dessa funcionalidade esse produto possui belo design exclusivo Palmetal

Grelha rotativa, cesto coletor
e design exclusivo para
indústrias de alto padrão

Aplicações
Esse é o produto mais versátil da nossa linha sendo
indicado para uso interno em qualquer aplicação industrial mesmo sob tráfego pesado de automóveis
ou empilhadeiras

Benefícios
• Sifonamento
• Tampa de 6mm de espessura para tráfego de ve-

•
•
•
•
•

ículos pesados (carros, caminhões e empilhadeiras)
Grelha rotativa para controle do fluxo
Cortado a laser
Cesta coletora em aço inox
Totalmente em aço inox AISI 304
Design exclusivo
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"Durante os anos 1970
e 1980 o Congresso
distribuiu mais de
U$60 bilhões para
garantir que o que entra
nos banheiros, ralos
industriais e bueiros de
rua não colocarão em
risco a saúde humana."
Charles Duhigg
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"Esvazie sua mente
de modelos, formas,
seja amorfo como a
água. Você coloca a
água em um copo,
ela se torna o copo.
Você coloca a água
em uma garrafa, ela
se torna a garrafa.
Você coloca ela em
uma chaleira, ela
se torna a chaleira.
A água pode fluir, a
água pode destruir.
Seja água meu
amigo"
Bruce Lee

Dados técnicos
Modelo RX:
Dimensões: 250mm de diâmetro
Peso: 5kg
Sifonamento: Sim
Material: inox AISI 304
Acabamento: Escovado
Descrição: Ralo Palmetal | Modelo RX fabricado em aço inox AISI 304, acabamento escovado dotato de sifonamento, tampa de 6mm com
grelha rotativa cortada a laser e cesta coletora de particulado. Dimensões principais de 250mm de diâmetro por 276mm de altura com saída de
65mm. Garantia na Palmetal de 05 anos.
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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 descarga do mictório
mantendo seu banheiro higienizado
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Ralos Palmetal em 3D para
Revit, Max, Modo ou Sketchup

Download
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Imagens do catálogo em HD
para o seu celular ou desktop

Download
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Nosso sonho é ver o Brasil o PIB nº 1 do mundo

Palmetal Metalúrgica SA

Rio Apa, 188 - Rio de Janeiro | RJ
21250-570 | (21) 24816453
vendas@palmetal.com.br

