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A MESA
HISTÓRICO DO PRODUTO

A Palmetal tem o seu nome reconhecido no mercado 
de mobiliário em aço inoxidável através de todo o seu 
histórico de qualidade e experiência em projetos de grande 
importância para o Brasil. As Mesas de Trabalho contribuem 
para a excelência e força dos produtos Palmetal. 

Atualmente temos milhares de mesas em uso em laboratórios, 
indústrias, hospitais, clínicas e cozinhas industriais. Como 
exemplo de clientes com a mesa em uso, temos: TV Globo, 
FNAC, Unimed e outros.
 
Uma das grandes vantagens que oferecemos é a velocidade 
de entrega dos nossos produtos, com fabricação em até 10 
dias úteis e possibilidade de entrega expressa, a Palmetal é 
a única com rapidez e eficiência.

O acabamento é um processo de extrema importância 
durante a nossa fabricação e as nossas Mesas de 
Trabalho passam por um rigoroso controle para que 
possamos manter o padrão de qualidade Palmetal. 
 
Oferecemos diversas opções de medidas e complementos 
para as Mesas, atendendo a necessidade exata do cliente. 
Com comprimentos e larguras variados, opcional de 
prateleira gradeada e de cuba em inox, certamente um 
modelo atenderá a sua especificação.



SEGMENTOS DE APLICAÇÃO
ONDE USAR

Clínicas
Muitas clínicas contam com o uso de um dos modelos da 
Mesa Palmetal para atuar em suas intensas atividades do 
dia-a-dia.

Cozinhas Industriais
Estabelecimentos corriqueiramente inspecionados pela 
Vigilância Sanitária devem utilizar produtos em aço 
inox. A Palmetal entrega qualidade superior aliada as 
necessidades de uma cozinha industrial.

Laboratórios
As mesas são ideais para salas limpas devido a fácil 
higienização do aço inoxidável. Utilize um de nossos 
modelos para atividades que exigem segurança e 
durabilidade.

Hospitais
As Mesas de trabalho Palmetal, além da funcionalidade 
indiscutível, são capazes de valorizar ainda mais os 
estabelecimentos em que são aplicadas.





DIFERENCIAIS
CONHEÇA A MESA

As mesas recebem na sua 
parte posterior reforço em 
compensado naval ou, se 
solicitado, em  chapa de inox

Todas as mesas são fabricadas 
com chapa de 1 ou 1,2mm 
de espessura (a escolher), 
garantindo muita firmeza e 
segurança ao produto.

Todos os modelos de mesas 
de trabalho Palmetal vem 
com sapatas reguláveis

O uso de uma prateleira gradeada 
totalmente em inox é uma opção 
na hora de escolher a mesa ideal 
para seu estabelecimento

Oferecemos modelos variados de acordo 
com a necessidade do cliente. Com e 
sem cuba, prateleiras e frontispício

Reforços de inox

Chapa de 1,2mm

Sapata regulável

Prateleiras

Modelos variados





MODELOS DISPONÍVEIS
MESAS DE TRABALHO PALMETAL

* para medidas especiais, consulte nosso setor comercial

Acabamento

Material

Espessura da chapa

Reforços

Altura disponível (mm)

Comprimentos disponíveis 
(mm)

Larguras disponíveis (mm)

Cuba de inox (CxLxP)

Escovado ou Polido

Aço Inoxidável AISI 304

1,0 - 1,2

Perfil em U de 1,2 mm

900

1000
1200
1400
1500
1600
1800
2000

500 - 600 - 700 

500 x 400 x 200 mm

A MESA DE TRABALHO PALMETAL é um produto de alta qualidade e durabilidade, totalmente 

fabricada em aço inoxidável AISI 304. A facilidade de limpeza e higienização do aço inox torna a Mesa 

Palmetal ideal para indústrias, clínicas, frigoríficos, laboratórios, hospitais e cozinhas industriais. O 

aço inoxidável é o material que desempenha o melhor resultado em áreas limpas de alta ou baixa 

rigorosidade, pois sua superfície minimiza o acúmulo de resíduos e proliferação de microorganismos.

Oferecemos mesas lisas, com ou sem frontispício e borda d’agua e também com as opções de 

prateleira gradeada e cuba de inox. Todos os modelos são equipados com sapatas reguláveis, 

contraventamento nos pés e reforço na parte posterior da bancada.

CP2TC2TS2TS1 TP1

LEGENDA DAS SIGLAS:

T = TRABALHO

S = SIMPLES

C = CUBA

P = PRATELEIRA



ESPECIFIQUE SUA MESA
ENTENDA COMO ESPECIFICAR O SEU MODELO

Para especificar sua mesa, forneça os dados do modelo 

escolhido  da seguinte maneira, com medidas em centímetros:  

MODELO - ALTURA - LARGURA - COMPRIMENTO - 

ESPESSURA DA CHAPA - ACABAMENTO DESEJADO 

Exemplo da especificação de uma mesa CP2 escovada, com 

1200x500x900mm (CLA) e chapa de 1,2mm de espessura:   

MESA PALMETAL - MODELO CP2 - 090 - 050 - 120 - 1.2 - E 

MODELO
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LARGURA

COMPRIMENTO

ESPESSURA CHAPA

ACABAMENTO

 COMPRIMENTO 

 A
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UR
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 A
LT

UR
A 

Prateleira gradeada

Cuba de Inox
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MODELOS DISPONÍVEIS
MESA DE TRABALHO MODELO TS1

A MESA DE TRABALHO MODELO TS1 é indicado para 

uso no centro do ambiente, em conjunto ou não com 

outras mesas de trabalho. Sua estrutura permite que 

móveis e equipamentos sejam instalados e utilizados no 

espaço livre abaixo da mesa. Além disso, é possível que 

funcionários trabalhem sentados com conforto e espaço.  

Este modelo tem diversas opções de comprimento. 

A mesa é fabricada totalmente em chapa de aço inoxidável 

AISI 304, disponível em acabamento polido ou escovado. 

Os pés são em tubo de 1 1/2” e o contraventamento em 

tubo de 1”. Não tem frontispício.

O acabamento de primeira qualidade inclui reforços 

centrais no tampo, contraventamento nos pés e sapatas 

reguláveis. A facilidade de limpeza e higienização do 

aço inox torna a Mesa TS1 ideal para indústrias, 

clínicas, frigoríficos, hospitais e cozinhas industriais.   

Este produto tem o melhor custo benefício para empresas, 

pois sua durabilidade ultrapassa anos de uso intenso.



MODELOS DISPONÍVEIS
MESA DE TRABALHO MODELO TS2

A MESA DE TRABALHO MODELO TS2 é indicado para 

uso encostado na parede e por isso tem um frontispício 

de proteção e acabamento. Sua estrutura permite que 

móveis e equipamentos sejam instalados e utilizados no 

espaço livre abaixo da mesa. Além disso, é possível que 

funcionários trabalhem sentados com conforto e espaço.

Este modelo tem diversas opções de comprimento. 

A mesa é fabricada totalmente em chapa de aço 

inoxidável AISI 304, disponível em acabamento polido 

ou escovado. Os pés são em tubo de 1 1/2” e o 

contraventamento em tubo de 1”. Possui frontispício. 

O acabamento de primeira qualidade inclui reforços 

centrais no tampo, contraventamento nos pés e sapatas 

reguláveis. A facilidade de limpeza e higienização do 

aço inox torna a Mesa TS2 ideal para indústrias, 

clínicas, frigoríficos, hospitais e cozinhas industriais.   

Este produto tem o melhor custo benefício para empresas, 

pois sua durabilidade ultrapassa anos de uso intenso.



MODELOS DISPONÍVEIS
MESA DE TRABALHO MODELO TP1

A MESA DE TRABALHO MODELO TP1 é indicada para  

grandes espaços, no qual o uso da mesa é ideal no centro 

dos ambientes, em conjunto ou não com outras mesas de 

trabalho. A prateleira gradeada na parte inferior permite 

que objetos recebam ventilação ou resfriação devido aos 

espaçamentos da grade, também que objetos molhados 

sequem, além de servir basicamente como apoio de 

utensílios sem que estes toquem o chão.

Este modelo tem diversas opções de comprimento. 

A mesa é fabricada totalmente em chapa de aço 

inoxidável AISI 304, disponível em acabamento polido 

ou escovado. Os pés são em tubo de 1 1/2” e o 

contraventamento em tubo de 1”. Não tem frontispício. 

O acabamento de primeira qualidade inclui reforços 

centrais no tampo, contraventamento nos pés e sapatas 

reguláveis. A facilidade de limpeza e higienização do 

aço inox torna a Mesa TP1 ideal para indústrias, 

clínicas, frigoríficos, hospitais e cozinhas industriais.   

Este produto tem o melhor custo benefício para empresas, 

pois sua durabilidade ultrapassa anos de uso intenso.



MODELOS DISPONÍVEIS
MESA DE TRABALHO MODELO TC2

A MESA DE TRABALHO MODELO TS2 é indicado para 

uso encostado na parede e por isso tem um frontispício 

de proteção e acabamento. Sua estrutura permite que 

móveis e equipamentos sejam instalados e utilizados no 

espaço livre abaixo da mesa. Além disso, é possível que 

funcionários trabalhem sentados com conforto e espaço.

Este modelo tem diversas opções de comprimento. 

A mesa é fabricada totalmente em chapa de aço 

inoxidável AISI 304, disponível em acabamento polido 

ou escovado. Os pés são em tubo de 1 1/2” e o 

contraventamento em tubo de 1”. Possui frontispício. 

O acabamento de primeira qualidade inclui reforços 

centrais no tampo, contraventamento nos pés e sapatas 

reguláveis. A facilidade de limpeza e higienização do 

aço inox torna a Mesa TS2 ideal para indústrias, 

clínicas, frigoríficos, hospitais e cozinhas industriais.   

Este produto tem o melhor custo benefício para empresas, 

pois sua durabilidade ultrapassa anos de uso intenso.



MODELOS DISPONÍVEIS
MESA DE TRABALHO MODELO CP2

A MESA DE TRABALHO MODELO CP2 acompanha cuba (também 

em inox) centralizada. Este modelo é indicado para uso encostado 

na parede e o frontispício além de dar acabamento na mesa, 

protege contra os possíveis respingos causados pelo uso da 

cuba. A borda d´agua evita que a água da mesa escorra para o 

chão. A prateleira gradeada na parte inferior permite que objetos 

recebam ventilação ou resfriação devido aos espaçamentos da 

grade, também que objetos molhados sequem, além de servir 

basicamente como apoio de utensílios sem que eles encostem 

no chão.

Este modelo tem diversas opções de comprimento. A mesa é 

fabricada totalmente em chapa de aço inoxidável AISI 304, 

disponível em acabamento polido ou escovado. Os pés são em tubo 

de 1 1/2” e o contraventamento em tubo de 1”. Possui frontispício. 

O acabamento de primeira qualidade inclui reforços centrais no 

tampo, contraventamento nos pés e sapatas reguláveis. A facilidade 

de limpeza e higienização do aço inox torna a Mesa CP2 ideal para 

indústrias, clínicas, frigoríficos, hospitais e cozinhas industriais.   

Este produto tem o melhor custo benefício para empresas, pois 

sua durabilidade ultrapassa anos de uso intenso.





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.


