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Design
Ao longo dos anos temos investido intensamente 
em melhorar cada vez mais o design dos nossos 
produtos. Eles precisam ser funcionais e muito 
bonitos. Somos bastante detalhistas.

Clientes
Um paciente e seus familiares não sabem se a sua 
ressonância magnética é da última ou da penúltima 
geração, mas, ele vai saber se os seus móveis são de 
aço inox ou de ferro pintado.

Confiabilidade
Um hospital trabalha com confiança, pois, lida com 
pessoas e vidas.  Escolha móveis de aço inoxidável 
em tudo o que puder, pois, eles são realmente 
confiáveis.

Limpeza

Sustentabilidade

O aço inoxidável é reconhecido pela sua capacidade 
de limpeza. Para uma empresa onde a infecção 
hospitalar é uma batalha diária os móveis em aço 
inox são os maiores aliados nesse aspecto.

Poucos materiais disponíveis no mercado são 
tão sustentáveis como o inox. Sem tintas, sem 
gerar poluição ao ambiente com metais pesados e 
altamente durável. 

Equipe

Garantia

Qualquer hospital paga bons salários para os 
grandes profissionais, mas, nem todos possuem uma 
infraestrutura de excelência. Bons móveis em aço 
inox ajudam na satisfação da equipe.

Somos comprometidos com o retorno do seu 
investimento, por isso, nós garantimos o que 
fazemos. Nossos móveis tem as maiores garantias 
do setor, em vários casos de 10 anos.

Hospitais
Conte com a nossa experiência de quase trinta anos em fornecer 

móveis em aço inoxidável para praticamente todos os grandes 

hospitais do Brasil
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Viva a vida quando você a tiver.
 A vida é um presente maravilhoso.

Florence Nightingale
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Atribuo o meu sucesso 
a isto: nunca desisto ou 
dou alguma desculpa.

Florence Nightingale
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Os ralos industriais mais lindos e funcionais que você já viu

A água cura, purifica e hidrata.

Temos ótimas soluções para esse recurso essencial.

Hidráulica

Ralos
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Modelo R01

Modelo RX

Modelo R02

Modelo RT

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.

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).

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.

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".

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.
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Escolha Modelo RT para ter um ralo que permita que o 

ambiente seja lavado periodicamente, mas, mantenha o 

espaço isolado do sistema de esgoto. Esse equipamento 

sela perfeitamente o ambiente graças ao seu avançado 

processo de desenvolvimento que combina laser e usinagem 

precisão. Além disso o ralo conta com um eficiente sistema 

de sifonamento para bloquear os odores na hora do seu uso.

Desenhado especificamente para 
centros cirúrgicos e unidades 
de tratamento intensivo
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Escolha sempre o melhor 
quando a sua profissão 
lida com vidas humanas
Para o paciente é importante ter o melhor 

~ Florence Nightingale
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A água cura, purifica e hidrata.

Temos ótimas soluções para esse recurso essencial.

Hidráulica

Design padronizado e fabricação robusta para alta durabilidade

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

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.

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.

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. 

As Calhas Pal-
metal operam 
em união com as 
Grelhas Palmetal 
e o conjunto cha-
mamos de Ralo 
Linear

Ao escolher o mo-
delo de calha mais 
adequado a sua 
aplicação, esco-
lha 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.

Para mais infor-
mações visite 
nosso Catálogo de 
Calhas em: 
palmetal.com.br

Modelo CA20Modelo CA13

Modelo CT20Modelo CT13
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A água cura, purifica e hidrata.

Temos ótimas soluções para esse recurso essencial.

Hidráulica

Design padronizado e fabricação robusta para alta durabilidade

Grelhas
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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.

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.

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

Modelo OBL

Modelo REDModelo LIS

As Grelhas Pal-
metal operam 
em união com as 
Calhas Palmetal 
e o conjunto cha-
mamos 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.

Para mais infor-
mações visite 
nosso Catálogo de 
Calhas em: palme-
tal.com.br
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Acima a Grelha Palmetal | Modelo LIS operando com a Calha 

Palmetal | Modelo CA13 em um ambiente técnico. Essa 

combinação é muito adequada para hospitais, pois, é de fácil 

manutenção e a sugidade fica oculta, pois, o escoamento do 

líquido acontece pelas laterais do conjunto.

Uma solução diferenciada 
para o escoamento de líquidos 
no ambiente hospitalar
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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.

Calha com sifonamento 
para proteger o ambiente de 
odores e o piso de infiltração
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A água cura, purifica e hidrata.

Temos ótimas soluções para esse recurso essencial.

Hidráulica

Uma linha completa de modelos e comprimentos

Lavatórios
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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.

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.

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".

Lavatórios coleti-
vos em aço inox 
são uma solução 
mais eficiente do 
que instalar várias 
pequenas cubas 
de louça. 

Os Lavatórios Pal-
metal já vão pron-
tos para serem 
instalados, sem 
nenhum outro 
tipo de suporte. 
 
Além disso você 
deve escolher, 
sempre que pos-
sível, o Modelo 
Especial B que 
vai proteger a sua 
parede do respin-
go da água.

Ao optar pelo 
lavatório coleti-
vo você precisa 
apenas de uma 
saída de água, 
ao contrário das 
soluções de louça, 
onde são neces-
sárias uma saida 
para cada ponto.

Esses modelos 
não podem ser 
usados para 
cirurgias. Os mo-
delos cirúrgicos 
estão na próxima 
página.

Modelo Especial B

Modelo Especial AModelo Padrão
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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

Simulação de fluídos sobre 
os Lavatórios Palmetal

https://vimeo.com/117662918


19

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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A água cura, purifica e hidrata.

Temos ótimas soluções para esse recurso essencial.

Hidráulica

Modelos cirúrgicos feitos conforme a norma RDC 50

Lavatórios RDC 50
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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.

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.

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".

Diariamente mi-
lhares de cirurgias 
são realizadas em 
todo o Brasil com 
a participação dos 
Lavatórios Pal-
metal da família 
RDC-50 que cum-
prem as normas 
técnicas para esse 
procedimento.

Para um lavatório 
ser considerado 
cirúrgico ele pre-
cisa ter 500mm de 
largura e 500mm 
de profundidade.

Além disso é pre-
ciso ter 800mm de 
comprimento para 
cada torneira, ou 
seja, um Lavatório 
para duas tornei-
ras tem que ter no 
mínimo 1600mm 
de comprimento

Especial B RDC 50

Especial A RDC 50Padrão RDC 50
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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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Lavar as mãos é tão 
importante que foi citado 
pela mãe da enfermagem
Toda enfermeira deve lavar as mãos cuidadosamente 

durante o dia. Se também a face, tanto melhor será.

~ Florence Nightingale



24

A água cura, purifica e hidrata.

Temos ótimas soluções para esse recurso essencial.

Hidráulica

Simplesmente o expurgo mais vendido do mercado

Expurgos
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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.

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. 

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.

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.

Expurgos hospita-
lares é um compo-
nente exigido pela 
legislação para o 
funcionamento 
de hospitais e 
clínicas.

E faz todo senti-
do  usar um, pois, 
isso garante que o 
descarte e a lava-
gem de pequenos 
materiais ocor-
rem em um local 
propício evitando 
a contaminação.

O Expurgo Palme-
tal está presente 
em milhares de 
hospitais e clíni-
cas em todos os 
estados do Brasil e 
na grande maioria 
das cidades.

É um produto 
extremamente 
testado e confiá-
vel, sendo o líder 
absoluto de ven-
das no mercado.

Modelo BS Modelo BM

Modelo AMModelo AS
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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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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.

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. 

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

Modelo EMModelo ES
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A água cura, purifica e hidrata.

Temos ótimas soluções para esse recurso essencial.

Hidráulica

Nós também inovamos com os mictórios de inox

Mictórios
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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. 

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. 

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

Modelo CônicoModelo Padrão
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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.

Lançamento: Mictórios 
Cônicos e Ralos Higiênicos 
em aço inoxidável
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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.

Modelo Cônico com 
pintura automotiva para 
hospitais de alto padrão
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A água cura, purifica e hidrata.

Temos ótimas soluções para esse recurso essencial.

Hidráulica

Para locais de extrema necessidade de higiene e limpeza.

Lavabos
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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.

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

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.

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"

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.

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.

Modelo A Semiesférico Modelo B Redondo

Modelo B OvalModelo A Reto
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Segundo Oscar Niemeyer, quando uma forma cria 

beleza ela tem na beleza a sua própria justificativa. Em 

um hospital de excelência o encantamento do local é 

parte do processo de cura do paciente. 

Lavabo Palmetal | Modelo D
porque o design contribui 
para o tratamento
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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".

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.

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.

Modelo C Modelo D

Modelo V10Modelo E
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A água cura, purifica e hidrata.

Temos ótimas soluções para esse recurso essencial.

Hidráulica

Diferencie a experiência do seu cliente com cubas em inox

Cubas
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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. 

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.

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. 

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.

Modelo L20

Modelo V25Modelo L15
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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 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.

Modelo J10
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.

Modelo L25

Florence Nightingale 
viveu de 1820 a 1910 
e é considerada a 
mãe da enfermagem 
moderna.

Suas contribuições 
a enfermagem são 
enormes tanto 
na parte técnica 
como em partes 
correlacionadas 
como o uso da 
estatística e dos 
gráficos para 
avaliações.

Ganhou notoriedade 
durante a Guerra 
da Crimeia, 1853 a 
1856, onde reduziu 
drasticamente o 
número de mortes 
no hospital graças 
aos novos cuidados 
e procedimentos 
que foram 
implementados 
por ela durante o 
conflito. 

A Cruz Vermelha 
Internacional 
instituiu a Medalha 
Florence Nightingale 
para honrar os 
profissionais de 
enfermagem que 
se destacaram no 
cumprimento dos 
seus deveres.
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Cuba Alezzia | Modelo L20
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Os objetos e as cores a nossa volta possuem um efeito 

físico sobre nós e sobre como nos sentimos.

~ Florence Nightingale

Investir em design e qualidade 
é garantia de retorno financeiro 
para o seu hospital
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Cuba Alezzia | Modelo L25
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Cuba Alezzia | Modelo V25
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A água cura, purifica e hidrata.

Temos ótimas soluções para esse recurso essencial.

Hidráulica

Escolhido por mais de 300 grandes empresas do Brasil

Baldes
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Os Baldes em aço 
inox Palmetal 
possuem papel 
importante em 
centenas de gran-
des empresas pelo 
Brasil.

Seu acabamento 
sanitário garante 
um processo livre 
de contaminação, 
coisa que é inviá-
vel em um balde 
plástico.

Além disso é um 
produto extrema-
mente durável e 
ecologicamente 
correto, pois, não 
gera descartes 
contínuos como é 
o caso dos mode-
los de plástico. 
 
Um hospital 
comum descarta 
dezenas ou centas 
de baldes plásti-
cos anualmente.

Mude isso ofere-
cendo equipamen-
tos seguros e de 
qualidade para a 
sua equipe.

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

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

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

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

Modelo 20L Modelo 30L

Modelo 10LModelo 5L
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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 ela é muito prática e útil.

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

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

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

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

Modelo 80L Modelo 100L

Modelo 50LModelo 40L
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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 é 

uma necessidade.

Oito motivos para você 
mudar os baldes de plástico 
para baldes em aço inox

Ver mais

https://blog.palmetal.com.br/oito-motivos-para-substituir-seu-balde-de-plastico-por-um-balde-de-inox-palmetal/
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O primeiro requisito de um hospital é que 
ele jamais deveria fazer mal ao paciente

Florence Nightingale

Ver mais

https://blog.palmetal.com.br/apresentacao-balde-inox-palmetal/
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Um hospital transporta diariamente uma quantidade incrível de 

materiais. Nós vamos fazer isso acontecer em alto estilo. 

Transporte

Design de última geração. Aprovado por grandes laboratórios.

Carros Plataforma
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O Carro Palmetal  
Modelo Platafor-
ma é um produto 
de última geração. 
 
Ele foi projetado 
nos seus mínimos 
detalhes para ser 
extremamente 
funcional e bas-
tante encantador. 

É bastante comum 
ver equipamen-
tos hospitalares 
sendo transpor-
tados em velhos 
carros de ferro e 
até madeira. 
 
Se o seu hospital 
é realmente um 
unidade de saúde 
de ponta é preciso 
que o cliente sinta 
a perfeição em 
todos os aspectos, 
mesmo os que 
estão apenas indi-
retamente ligados 
a sua saúde.

De qualquer for-
ma, quanto mais 
se substitui os 
outros materiais 
por aço inox, mais 
o seu hospital está 
livre as infecções.

Plataforma 400 Plataforma 1000
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

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



5

1

3

4

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

52
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Ver mais

Acho que os sentimentos se perdem nas 
palavras. Todos deveriam ser transformados 
em ações, em ações que tragam resultados.

Florence Nightingale

https://blog.palmetal.com.br/carro-palmetal-modelo-plataforma-e-escolhido-por-muitas-grandes-empresas/
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Transporte

Simples e versátil, mas, eleva muito a confiabilidade do processo.

Carros Auxiliares

Um hospital transporta diariamente uma quantidade incrível de 

materiais. Nós vamos fazer isso acontecer em alto estilo. 
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Modelo AB5 Modelo AS2
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.

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.
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Os móveis em aço inox da Palmetal estão presentes na 

maioria dos hospitais e clínicas do país graças, entre outras 

coisas, a nossa atenção ao acabamento. Ver nossos móveis 

ajudando a salvar vidas é a nossa maior alegria.

Carro Palmetal | Modelo 
AS2 para transportes de 
pequenos remédios
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Carro Palmetal | Modelo AS2

57
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Imagens do catálogo em HD 
para o seu celular ou desktop

Download

https://blog.palmetal.com.br/wallpaper-catalogo/
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Mesas Lisas

Beleza não põe mesa, mas, a nossa mesa põe beleza e 

funcionalidade no seu hospital.

Mesas

Temos vários os modelos em diversos os tamanhos
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Desenvolvemos 
uma linha bem 
abrangente de 
mesas de trabalho 
em aço inox.

Prezamos pela 
resistência e pelo 
bom acabamento.

Todas as nossas 
mesas são bas-
tante reforçadas 
e suportam até 
250kg de carga 
distribuída.

Para uso em áreas 
classificadas de 
alta exigência 
temos o modelo 
com a parte infe-
rior revestida em 
inox.

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

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.

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

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 TS2

Modelo TP1Modelo TS1
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Temos vários os modelos em diversos os tamanhos

Mesas com Cuba

Mesas
Beleza não põe mesa, mas, a nossa mesa põe beleza e 

funcionalidade no seu hospital.
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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

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.

Modelo CP2Modelo TC2
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Temos bastante experiência em projetos de bancadas com 

cubas tamanho king size para fazer frente a qualquer desafio 

que o seu hospital venha a ter.

Bancadas com cubas 
em tamanhos especias 
para lavagem pesada
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On a cobweb afternoon
In a room full of emptiness
By a freeway I confess
I was lost in the pages
Of a book full of death
Reading how we'll die alone
And if we're good, we'll lay to rest
Anywhere we want to go

In your house I long to be
Room by room patiently
I'll wait for you there
Like a stone
I'll wait for you there
Alone

On my deathbed I will pray
To the gods and the angels
Like a pagan to anyone
Who will take me to heaven
To a place I recall
I was there so long ago
The sky was bruised
The wine was bled
And there you led me on

In your house I long to be
Room by room patiently
I'll wait for you there
Like a stone
I'll wait for you there

Like a Stone

Audioslave
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Você sabe que quando se trata da vida das pessoas o 

espaço para improvisos é mínimo. Monte um box de 

lavagem para garantir o rigor do seu processo e reduzir as 

chances de infecção hospitalar.

Box de lavagem em aço inox 
para manter nas alturas o grau 
de qualidade do seu processo
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Design exclusivo e muito conforto para os líderes do atendimento.

Mesas de Supervisão

Mesas
Beleza não põe mesa, mas, a nossa mesa põe beleza e 

funcionalidade no seu hospital.
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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.

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".

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.

Modelo TW9

Modelo TW5

Modelo TW1
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Ponha seu hospital todo em 
aço inox e o transforme em um 
sonho de consumo profissional
A equipe de um hospital está o tempo todo interagindo com 

os móveis do estabelecimento. Quando você investe em 

equipamentos de primeira os profissionais de saúde ficarão 

encantados com a sua estrutura e isso é um excelente 

diferencial na hora de reter os grandes talentos da equipe.
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Como colocar um computador, uma impressora e um 

nobreak em uma sala cirúrgica, com segurança e limpeza? 

Resolva tudo isso com a Estação Palmetal Modelo TW9 em 

aço inoxidável.

Lançamento:  
Estação Palmetal | Modelo TW9
para salas cirúrgicas e UTIs
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Um hospital padrão possui várias áreas de preparo de 

medicação ou em alguns casos de análises e experimentos. 

Essas bancadas de trabalho são o suporte perfeito para 

essas atividades fundamentais.

Bancadas de trabalho 
em aço inox com portas, 
prateleiras e cubas
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Para sentar com agilidade em um espaço reduzido

Banquetas

Acomodações
Boa parte da sua equipe e dos seus clientes passa uma boa parte 

do dia sentado e isso precisa de uma boa resposta.
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Modelo super clean e multi propósito com tampo 
redondo simples, porém, reforcado. Alturas de 400, 
550 e 700mm.

Banqueta para locais compactos que precisem que 
o profissional fique pouco tempo ou para salas de 
recepção. Altura de 550 e 700mm. 

Modelo RSFModelo RCF
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Banqueta Modelo QER
amortecida a gás
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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.

Design de excelência para 
o confoto e a produtividade 
da sua equipe
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Utilizada por milhares de profissionais da área de saúde.

Cadeiras de Laboratório

Acomodações
Boa parte da sua equipe passa o dia todo sentado. Nós vamos 

estar presentes para garantir conforto e ergonomia. 
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Um dos móveis 
de maior sucesso 
já projetado pela 
Palmetal.

Para ambientes 
críticos é im-
portante substi-
tuir 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 nas grandes 
redes de hospitais 
do Brasil.

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.

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 FModelo LAB L
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São profissionais, mas, você bem que poderia ter em sua casa.

Armários

Armazenagem
A qualidade e a segurança da medicação de um hospital pode 

variar devido a uma simples forma de armazenagem.
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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.

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.

Modelo IN - 100Modelo IN - 050
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Quanto menos, melhor. ~ Calvin Klein.

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.

A insustentável leveza do ser 
de portas em policarbonato
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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.

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.

Modelo PC - 100Modelo PC - 050
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Temos 20 mil combinações ao seu dispor

Estantes Gradeadas

Armazenagem
A qualidade e a segurança da medicação de um hospital pode 

variar devido a uma simples forma de armazenagem.
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A Palmetal é a 
única empresa 
a disponibilizar 
20 mil modelos 
de estante para 
consulta online 
em tempo real.

Escolha o com-
primento, 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 compri-
mento máximo é 
de 1180mm para 
garantir a máxi-
ma resistência de 
cada plano.

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.

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 PGTModelo PGC
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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.

Lançamento: Estante 
Palmetal | Modelo PBL com 
prateleiras tipo gavetas
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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.

Minimize seus riscos, escolha 
os melhores equipamentos 
para o seu hospital
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Temos 20 mil combinações ao seu dispor

Estantes Lisas

Armazenagem
A qualidade e a segurança da medicação de um hospital pode 

variar devido a uma simples forma de armazenagem.
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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.

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.

Modelo PLTModelo PLC
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A melhor forma de organizar os papéis do dia a dia do hospital.

Gaveteiros

Armazenagem
A qualidade e a segurança da medicação de um hospital pode 

variar devido a uma simples forma de armazenagem.
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As mesmas especificações do Modelo G065 com 4 
(quatro) gavetas. Dimensões principais de: 600 x 500 
x 820 mm (CLA).

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).

Modelo G082Modelo G065
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Gaveteiro Palmetal | Modelo G065
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E possível dizer com segurança, que o hábito 

da observação correta não vai por si só nos 

transformar em enfermeiras úteis, mas, sem isso 

nós seremos inúteis mesmo com toda a nossa 

devoção. ~ Florence Nightingale

Pense fora da caixa e siga 
sua intuição para obter 
resultados notáveis
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Livre-se das lixeiras baratas que quebram a toa.

Descartar corretamente os detritos é parte das normas.

Nós também estaremos presente nesse momento.

Lixeiras com Pedal

Descartes
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As Lixeiras Pal-
metal diferente 
das similares ven-
didas no mercado 
foram desenvolvi-
das para durar.

Enquanto as 
lixeiras de fora 
possuem meca-
nismo de plástico, 
o nosso modelo 
é todo feito em 
aço inox AISI 304 
reforçado.

Temos milha-
res de modelos 
operando em 
diversas indús-
trias, restaurantes, 
shopping centers 
e até cozinhas de 
navios. 
 
Temos tanta con-
fiança no nosso 
produto que ofe-
recemos garantia 
total de 05 anos 
em caso de quebra 
do mecanismo.

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.

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 A05Modelo 30L



Lixeira Palmetal | Modelo 60L

96
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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.

Pare de perder dinheiro 
com lixeiras baratas que 
quebram o tempo todo
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Soluções específicas para casos bem especiais.

Lixeiras Especiais

Descartes
Descartar corretamente os detritos é parte das normas.

Nós também estaremos presente nesse momento.
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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 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.

Modelo A03Modelo A01
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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 hospital.

Lançamento: Clima de cinema 
no seu hospital com a Lixeira 
Palmetal | Modelo A07
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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.

Modelo A05 é o conforto 
e a higiene que o seu 
refeitório tanto precisa
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Para de jogar dinheiro fora com infindáveis manutenções de portas comuns.

Porque segurança é o único caminho correto pelo qual um hospital 

pode se guiar na sua jornada diária.

Portas

Segurança
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Determinadas 
portas, por terem 
um algo grau de 
movimentação 
acabam ficando 
rapidamente 
danificadas ou 
apresentando 
sujidades.

Ao escolher por-
tas em aço inox 
você assegura a 
confiabilidade dos 
seus ambientes.

Além das portas 
presentes nesse 
catálogo a Palme-
tal pode fornecer 
portas duplas bem 
como portas de 
correr.

Também podemos 
instalar barras 
anti-pânico e em 
conjunto com 
parceiros fornecer 
a automação.

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

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 PH
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Pare de gastar recursos com portas comuns que quebram o 

tempo todo. Nossas portas de inox se pagam em três anos e 

tornam o seu hospital muito mais seguro e bonito tanto para 

o seu paciente como para a sua equipe.

Seu hospital perde dinheiro 
todos os dias com 
manutenção de portas
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Porque limpeza dispensa legenda quando se trata de hospitais

Carros de Limpeza

Segurança
Porque segurança é o único caminho correto pelo qual um hospital 

pode se guiar na sua jornada diária.



107107

Para a seguran-
ça biológica do 
seu hospital 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 con-
taminação do que 
de limpeza.

É impráticavel 
fazer a limpeza 
de um UTI ou um 
centro cirúrgico 
ou mesmo de uma 
maternidade com 
um produto que 
fica rapidamente 
impregnado com 
todo o tipo de 
material.

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.

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 L3Modelo L2
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Verifique os carros de plástico que a sua equipe usa para 

limpar o seu hospital. Todos eles estarão empregnados de 

sujidade, pois, plástico é poroso e não permite uma limpeza 

adequada. Mude para os equipamentos em aço inox da 

Palmetal e ofereça muito mais segurança aos seus clientes.

Como limpar um hospital se o 
equipamento usado para essa 
tarefa não pode ser limpo?
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Móveis Palmetal em 3D para 
Revit, Max, Modo ou Sketchup

Download

https://3dwarehouse.sketchup.com/by/palmetal?nav=models
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Nossos bancos são apaixonantes

Motive sua equipe com um vestiário de alto padrão 

equipado com móveis em aço inox.

Bancos

Vestiário
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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 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 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.

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. 

Modelo ST Modelo FB2

Modelo TQModelo CF
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Somente a Palmetal oferece 10 anos de garantia nos roupeiros

Roupeiros

Motive sua equipe com um vestiário de alto padrão 

equipado com móveis em aço inox.

Vestiário
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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 devi-
do a alta umidade 
e os impactos do 
dia a dia, os de 
inox permanecem 
impecáveis du-
rante décadas.

Temos esse móvel 
instalados desde 
cervejarias até 
grandes labora-
tórios e inclusive 
em plataformas de 
petróleo.

Os Roupeiros Pal-
metal possuem 10 
anos de garantia.

Modelo idêntico ao 4P, todavia, com seis portas. 
Escolha essa opção pelo valor por porta ser mais 
baixo do que no 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 6PModelo 4P
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A forma mais rápida e bonita de guardar roupas

Araras

Motive sua equipe com um vestiário de alto padrão 

equipado com móveis em aço inox.

Vestiário
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A Palmetal possui 
a marca Alezzia 
que é específica 
para móveis liga-
dos a decoração.

Entre outros pro-
dutos da Alezzia 
se encontra uma 
variada linha de 
araras móveis ou 
fixas.

São móveis bas-
tante úteis que 
ajudam a decorar 
o ambiente.

Modelo com design moderno em formato Z para 
ambientes mais diferenciados. Tubo de 25 x 25 
escovado e profundidade de 500mm. Possui 
diversas alturas e comprimentos.

Modelo diferenciado para pendurar cabides, bolsas 
ou jalecos. Os círculos na ponta dos tubos garantem 
uma melhor fixação. Coloque uma ao lado da outra 
para fazer uma combinação divertida.

Modelo clássico de linhas retas fabricado em 
tubo 25 x 25 escovado e possuem 500mm de 
profundidade com variadas alturas e comprimentos. 
Pode ser adicionado rodízio.

Modelo clássico para fixação em parede. 
Acompanha canopla que cobre os parafusos. 
Acabamento escovado. Diversos comprimentos. 
Largura de 250mm para pendurar cabides.

Modelo Z

Modelo RS5

Modelo Q

Modelo QS1
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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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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.

Lançamento:  
Dispenser Palmetal 
para paramentação
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Quase 10 mil unidades de Caixas Palmetal em operação

Caixa de Painel

Porque você sabe que para salvar vidas é preciso de 

muita segurança na parte elétrica.

Eletricidade
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A Palmetal desen-
volveu uma linha 
de alto sucesso de 
caixas para painel 
elétrico em aço 
inox.

São milhares de 
unidades adqui-
ridas por impor-
tantes instalações 
por todo o Brasil.

Escolher caixas 
de inox signifi-
ca muito mais 
segurança e 
durabilidade para 
a sua instalação 
elétrica.

A Palmetal ofe-
rece 10 anos de 
garantia em todas 
as suas caixas.

Fale conosco para 
substituirmos 
suas caixas de 
aço carbono por 
modelos em aço 
inox.

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

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

Modelos VModelos P
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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.

Armários em aço inox 
para hospitais de grande 
porte e alta demanda
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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.

Telhado de proteção, orelhas, 
placa de montagem com 
pintura eletrostática
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Temos mais algumas soluções bem específicas.

Produtos Especiais

Como disse Sherlock Holmes: Os pequenos detalhes são sempre 

os mais importantes. 

Acessórios
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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.

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 BalançaSuporte de Soro

Para a transferência segura de pequenas 
quantidades de líquidos ou granulados. Volumes de 
0,5l - 1,0l - 1,5l - 2,0l e 3,0l.

Copo passador



126

Nós ficamos muito contentes quando produtos feitos 

para o setor hospitalar são usados como objeto de 

decorativos. Esse foi o caso do copo passador que 

virou um vaso de planta nesse ambiente.

Nosso copo passador é utilizado 
até pelos decoradores
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Caixa para ferramentas com prateleira interna 
em aço inox escovado com trava para cadeado. 
Dimensões de: 334 x 172 x 154mm.

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 FerramentasTanque Esfregador

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

Magazine para secagem de vidraria em estufas. 
Material muito usado grandes laboratórios. 
Dimensões de 300 x 310 x 100mm

Cx de Utilidades Magazines
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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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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. 

#ForaCLT 
A Palmetal apoia o fim da 
CLT e a livre negociação



Palmetal Metalúrgica SA
Rio Apa, 188 - Rio de Janeiro | RJ

21250-570 | (21) 24816453
vendas@palmetal.com.br

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