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A CALHA 
DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO

A CALHA DE ESCOAMENTO já era um produto reconhecido e 

de alta demanda na Palmetal. Analisando o uso dos clientes 

e a evolução da tecnologia atual, a calha foi totalmente 

remodelada para se adequar as novas necessidades do 

mercado e oferecer mais qualidade e segurança para nossos 

clientes.

As Calhas Palmetal são muito versáteis e se adequam com 

facilidade a diferentes segmentos. Nossas calhas estão 

em perfeito funcionamento em hospitais, laboratórios, 

frigoríficos, clínicas, clubes, estacionamentos, shoppings e 

muitos outros estabelecimentos. 

O aço inoxidável é o material mais indicado para uso em 

contato com água e também em locais que necessitem de um 

alto nível de assepsia, pois sua superfície não oxida e minimiza 

o acúmulo de resíduos e a proliferação de microorganismos.



SEGMENTOS DE APLICAÇÃO
ONDE USAR

Estacionamentos
Os reforços internos das Grelhas Palmetal foram projetadas 
pensando no fluxo pesado e intenso de veículos,  o que 
se aplica nos estacionamentos, que necessitam de 
segurança para o tráfego de carros.

Centros comerciais
Entre a área externa e interna, as calhas escoam a 
água da chuva e da limpeza constante e ainda agregam 
modernidade e sofisticação ao espaço. Furos pequenos 
são seguros contra salto altos finos.

Condomínios residenciais
As calhas em inox são ideais para a área de lazer de 
condomínios: ao redor das piscinas, substituindo as 
quebradiças e frágeis calhas de plástico.

Hotéis de luxo e Clubes
As Calhas de Escoamento da Palmetal, além da 
funcionalidade indiscutível, são capazes de aprimorar 
ainda mais o projeto de hotéis de luxo através do design 
das calhas e o uso do aço inoxidável..



SEGMENTOS DE APLICAÇÃO
ONDE USAR

Fábricas
A segurança e força das Calhas Palmetal são capazes de 
suportar alto tráfego de cargas e funcionamento intenso 
por muitos anos, e sua alta vazão garante que seus 
estoques permaneçam secos.

Cozinhas industriais
As cozinhas industriais necessitam de intensa higienização 
e segurança. As calhas em inox garantem prática 
higienização e mantem o piso sempre seco, elevando a 
qualidade dos alimentos

Laboratórios e Hospitais
Até os segmentos com alto rigor de segurança, como 
os de saúde, incluindo as salas limpas, devem utilizar as  
Calhas Palmetal. O Modelo LIS, foi especialmente 
desenvolvido para ambientes onde a limpeza é fator 
crítico.





COMBINAÇÕES
COMO ESCOLHER SUA CALHA

Para melhor adequação ao seu projeto, a CALHA DE 

ESCOAMENTO PALMETAL tem os seus componentes 

vendidos a parte, para que você escolha o que é melhor 

para o seu ambiente. Dessa forma, são oferecidas 

muitas possibilidades de combinações de calhas + 

grelhas, para proporcionar o funcionamento ideal para 

cada projeto.

 

Escolha um dos nossos três modelos de grelha - 

OBL, LIS ou RED - para seu segmento e depois a calha 

- CT13, CT20, CA13 ou CA20 - que será utilizada em 

conjunto e, obtenha assim, o melhor resultado possível 

para as suas condições de uso.



DIFERENCIAIS
CONHEÇA A CALHA

As grelhas recebem na sua 
parte posterior reforços em 

chapa de inox, garantindo muito 
mais resistência e durabilidade

Todas as grelhas
são fabricadas com chapa 

de 2mm de espessura, 
garantindo muita firmeza e 

segurança ao produto

As calhas e grelhas são
totalmente em aço inox,
facilitando a higienização
e segurança

A instalação é rápida e simples 
com as 05 opções de
saída de esgoto, minimizando as 
intervenções na parte hidráulica. 
Este cano é compatível com 
tubos PVC DN40 para esgoto.

A calha CA13 e CA20 já vem 
com o sistema de
sifonamento instalado
na calha, oferecendo uma
enorme vantagem para segmentos
de alto rigor em assepsia.

As calhas e grelhas tem
muitas opções de comprimentos 
padronizados para se adequar aos 
mais variados projetosReforços de inox

Chapa de 2mm

Totalmente em inox

Saídas de esgoto

Sistema de sifonamento

Medidas variadas



VISTA POSTERIOR DA GRELHA RED:
Estrutura altamente reforçada através de chapas de 1,5mm de espessura.



SAÍDAS DE ESGOTO
CONHEÇA AS OPÇÕES

A CALHA DE ESCOAMENTO CT tem quatro direções de 

saída pra esgoto: na extremidade, na lateral esquerda, 

direita, e por baixo, com opções de posicionamento. A 

saída de esgoto da calha deve ser escolhida para facilitar a 

instalação do produto. Com essas opções, a necessidade 

de adaptações de canos é virtualmente nenhuma, e a 

instalação muito rápida e prática. 

É necessário que o usuário se posicione ao lado do cano 

de saída de esgoto para que possa definir com precisão 

a opção correta.

DE

X

Z

Y

C

Olhando a calha virada para cima 
em seu comprimento teremos:

D - PONTA DIREITA LATERAL

C - CENTRALIZADA LATERAL

Z - EXTREMIDADE FRONTAL

X - CENTRALIZADA POR BAIXO

Y - LATERAL POR BAIXO 

E - PONTA ESQUERDA LATERAL

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL



COMO SABER QUAL A SAÍDA DE ESGOTO IDEAL

VISTA SUPERIORSAÍDA X | POR BAIXO CENTRALIZADA

VISTA SUPERIORSAÍDA D | PONTA DIREITA LATERAL 

VISTA SUPERIORSAÍDA C | CENTRALIZADA LATERAL 

VISTA SUPERIORSAÍDA Y | LATERAL POR BAIXO

CONCRETO

VISTA SUPERIORSAÍDA E | PONTA ESQUERDA LATERAL 

VISTA SUPERIORSAÍDA Z | EXTREMIDADE FRONTAL 

Nas imagens abaixo, você poderá ver as possibilidades de saídas de 
esgoto e avaliar qual delas se encaixa com a sua necessidade.

TUBULAÇÃO ESGOTO

TUBULAÇÃO ESGOTO
VISTA SUPERIOR

CALHA PROFISSIONAL
POSSIBILIDADES DA

VISTA SUPERIORSAÍDA Z | EXTREMIDADE FRONTAL 

PISO

POSICIONE-SE SEMPRE AO LADO DE SUA SAÍDA DE ESGOTO, CONFORME INDICAÇÃO ABAIXO

VISTA SUPERIORCOMO NÃO SE POSICIONAR 
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Esse esquema visual está disponível para facilitar a 

especificação do modelo certo para as suas necessidades, 

mas, além disso, temos uma equipe especializada pronta 

para esclarecer qualquer dúvida sobre as Calhas de 

Escoamento Palmetal.

A Palmetal está comprometida em lhe entregar a melhor 

solução disponível para a drenagem de água no seu 

ambiente.



MODELOS DISPONÍVEIS
CALHA MODELO CT

A CALHA DE ESCOAMENTO CT tem duas opções de largura 

[CT13 e CT20] e diversas opções de comprimento. É fabricada 

totalmente em chapa de aço inoxidável AISI 304, com 

acabamento escovado e espessura de 1,2mm (#18).  

Sua estrutura simples oferece excelente escoamento de líquidos 

e alta durabilidade, mesmo em uso constante.

Para este modelo são oferecidas diferentes opções de saída 

de esgoto, que devem ser definidas de acordo com a instalação 

de esgoto do local. O tubo de saída de esgoto é compatível 

com tubos DN40. 

O modelo CT13 tem 130mm de largura e deve ser usado para 

locais pequenos, que necessitem de baixo escoamento de 

líquidos. Como pequenas salas de até 200m2.

 

Já o modelo CT20 tem 200mm de largura e é adequado 

para uso em ambientes maiores e com maior fluxo de água 

a ser escoada. Shoppings, estacionamento ou industrias com 

processos sujeitos a transbordamento são indicados para uso 

desta calha.



MODELOS DISPONÍVEIS
CALHA MODELO CA

A CALHA DE ESCOAMENTO CA tem duas opções de 

largura [CA13 e CA20] e diversas opções de comprimento. 

O principal diferencial desta calha é o seu sistema de 

sinfonamento acoplado.

O sifão impede que possíveis odores vindos do esgoto 

consigam se propagar pelo ambiente. Sua estrutura é 

totalmente fabricada em aço inoxidável AISI 304, chapa 

de 1,2mm de espessura (#18). Para esta calha, a saída 

de esgoto é oferecida apenas pelo centro da lateral e é 

compatível com tubos de esgoto DN40. 

O modelo CA13 tem 130mm de largura e deve ser 

usado em locais pequenos, que necessitem de pouco 

escoamento de líquidos e que tenham possíveis odores 

vindos do esgoto. Próprio para ambientes de até 200m2

 

O modelo CA20 tem 200mm de largura e é adequado para 

uso em ambientes maiores e com maior fluxo de água a 

ser escoada como lugares que canalizam água da chuva 

ou plantas industriais.



MODELOS DISPONÍVEIS
GRELHA MODELO OBL

A GRELHA PALMETAL MODELO OBL tem duas opções de 

largura [130 e 200] e diversas opções de comprimento - para 

ser usada em conjunto com qualquer uma das calhas. A grelha 

é fabricada totalmente em chapa de aço inoxidável AISI 304, 

com acabamento escovado e espessura de 2mm.  

Sua estrutura oferece excelente escoamento de líquidos e alta 

durabilidade mesmo em uso constante.

A grelha é reforçada ao longo de todo o seu comprimento, 

através de reforços em chapa de inox a cada 500mm.

Seu desenho em forma de oblongos combinados com os furos 

redondos conferem um ar futurista a sua imagem.



MODELOS DISPONÍVEIS
GRELHA MODELO OBL
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DETALHE A
ESCALA 1 : 5

Pedido:Data:Unidade:Rio de Janeiro  - RJ -Brasil 
PABX: 21- 2481-6453
www.palmetal.com.br

Nome do Produto :

Cliente:

Calha OBL 2000

mm 22/04/2015

Escala:

2

Unidades:

1:10

Acabamento

Material

Espessura da chapa

Furos

Reforços

Comprimentos disponíveis 
(mm)

Larguras disponíveis (mm)

Escovado

Aço Inoxidável AISI 304

2 mm (#14)

5mm e 30mm 
por puncionamento CNC

Perfil em U de 1,5 de espessura

500
800
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800

130 - 200

1900
2000
2200
2400
2500
2800
3000
3200
3500
3800





MODELOS DISPONÍVEIS
GRELHA MODELO RED

A GRELHA PALMETAL MODELO RED tem duas opções de 

largura [130 e 200] e diversas opções de comprimento - para 

ser usada em conjunto com qualquer uma das calhas. A grelha 

é fabricada totalmente em chapa de aço inoxidável AISI 304, 

com acabamento escovado e espessura de 2mm.  

Esta grelha altamente eficiente é puncionada com furos de 5mm 

de diâmetro por toda a sua estrutura.

A grelha é reforçada ao longo de todo o seu comprimento, 

através de reforços em chapa de inox a cada 500mm, garantindo 

maior firmeza, segurança e qualidade ao produto. 

Seus furos foram projetados para evitar a queda de pequenos 

objetos como aneis, e a quebra de salto finos, mas,  ainda sim, 

permitindo uma alta vazão de água.



MODELOS DISPONÍVEIS
GRELHA MODELO RED

Acabamento

Material

Espessura da chapa

Furos

Reforços

Comprimentos disponíveis 
(mm)

Larguras disponíveis (mm)

Escovado

Aço Inoxidável AISI 304

2 mm (#14)

5mm por puncionamento CNC

Perfil em U de 1,5 de espessura

500
800
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800

130 - 200

1900
2000
2200
2400
2500
2800
3000
3200
3500
3800
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ESCALA 1 : 10

Pedido:Data:Unidade:Rio de Janeiro  - RJ -Brasil 
PABX: 21- 2481-6453
www.palmetal.com.br

Nome do Produto :

Cliente:

Calha RED 200x2000

mm 22/04/2015

Escala:

1

Unidades:

1:10





MODELOS DISPONÍVEIS
GRELHA MODELO LIS

A GRELHA PALMETAL MODELO LIS também tem duas opções 

de largura [130 e 200] e diversas opções de comprimento - 

para ser usada em conjunto com qualquer uma das calhas. A 

grelha é fabricada totalmente em chapa de aço inoxidável AISI 

304, com acabamento escovado e espessura de 2mm. 

Sua estrutura moderna e clean oferece excelente escoamento 

de líquidos e alta durabilidade, mesmo em uso constante. 

Seu design agrega beleza e luxo ao ambiente de uso, além de 

garantir  muita higiene e facilidade de limpeza.

A grelha é reforçada ao longo de todo o seu comprimento, 

através de reforços em chapa de inox a cada 500mm.

Sua concepção inicial foi para o uso em salas limpas e hospitais, 

mas, sua beleza agrega muito valor a projetos arquitetônicos 

artísticos comerciais ou residenciais.
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MODELOS DISPONÍVEIS
GRELHA MODELO LIS

Acabamento

Material

Espessura da chapa

Reforços

Comprimentos (mm)

Larguras disponíveis (mm)

Escovado

Aço Inoxidável AISI 304

2 mm (#14)

Perfil em U de 1,5 de espessura

500
800
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800

130 - 200

1900
2000
2200
2400
2500
2800
3000
3200
3500
3800



INSTALAÇÃO DA CALHA CA13



INSTALAÇÃO
COMO INSTALAR O SEU PRODUTO

1 - Abra espaço para o ralo no piso;

2 - Antes de instalar o ralo no canal, remova a grelha para evitar que se danifique;

Siga o passo-a-passo abaixo para ambos os modelos de calha - CA ou CT:

3 - Encaixe o ralo e nivele;

4 - Conecte o cano da calha no tubo de esgoto DN40, utilizando pressão e anel 

labial. Como segunda opção, utilize calor para expandir o tubo pvc e encaixe no 

tubo da calha.

DETALHE



INSTALAÇÃO
COMO INSTALAR O SEU PRODUTO

5 - Confira novamente o nivelamento;

6 - Aplique massa/cimento;

7 - Aplique o piso rente ao acabamento da calha;

8 - Preencha a lacuna entre o piso e a borda da calha com silicone selante;

9 - Após a secagem completa da massa e do silicone, adicione a grelha e a 

calha está pronta para uso.





MISSÃO CORPORATIVA
Proporcionar às pessoas conforto e satisfação através dos nossos móveis.

MISSÃO SOCIAL
Desenvolver o Brasil através da educação das crianças.

Com base neste princípio, a Palmetal busca apoiar causas que sejam importantes 
para o desenvolvimento do país. Visando esse objetivo, criamos uma ação através 
do nosso site, onde os clientes escolhem uma instituição para doar parte do valor 

arrecadado com a venda de nossos produtos.

INSTITUCIONAL
Os princípios da Alezzia | Palmetal refletem-se nas suas Missões, 

que estão sempre focadas em apoiar causas que sejam importantes 
para o desenvolvimento econômico e social do país.


