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INTRODUÇÃO

Ao longo dos últimos anos, o ambiente empresarial brasileiro se
tornou bem mais desafiador. Isto foi especialmente marcante na
área de laboratórios e hospitais, onde o grau de exigência sobre a
qualidade atingiu patamares bastante altos.
Ao contrário do senso comum, investir em portas de inox reduz os
custos do seu empreendimento e eleva muito seu grau de eficiência.
Isso, pois, portas de aço inoxidável possuem um nível muito baixo de
contaminação e sua probabilidade de quebra, decorrente de colisões
de carros de transporte ou macas, é muito baixo.
Ao longo dos anos a Palmetal vem em um processo contínuo de
melhoria do processo de produção de suas Portas. Com isso, somos
a única empresa no mercado que oferece um produto padronizado e
com garantia de 10 anos.

SEGMENTOS DE APLICAÇÃO
ONDE NOSSAS PORTAS ESTÃO EM USO

HOSPITALAR

FARMACÊUTICO

ALIMENTÍCIO

Para os hospitais, onde portas sofrem constantemente
a colisão de macas, esse produto é crucial tanto para
centros cirúrgicos como para quartos.

Na indústria mais visada com relação à contaminação,
a instalação de portas de inox eleva radicalmente o
nível de segurança biológico.

Seja em indústrias ou em cozinhas profissionais,
o uso da porta de inox garante muito mais
confiabilidade a um setor que é caracterizado pelo
alto giro de produtos, e muito mais segurança contra
contaminações.

REDUZA CUSTOS COM
PORTAS EM AÇO INOX
PORTAS COMUNS EM HOSPITAIS
QUEBRAM ATÉ TRÊS VEZES POR ANO
COM UM PEQUENO INVESTIMENTO VOCÊ
TERÁ PORTAS PALMETAL EM AÇO INOX
E SEUS QUARTOS FUNCIONARÃO SEM
PARADAS PARA REPARO.
ANTES DE COMPRAR OU ESPECIFICAR UMA
PORTA FALE CONOSCO

PEQUENO INVESTIMENTO
A COLISÃO DE UMA MACA
SOBRE UMA PORTA COMUM É O
SUFICIENTE PARA TIRAR UM QUARTO
HOSPITALAR DE OPERAÇAO POR
VÁRIOS DIAS.
TRÊS DIAS DE FUNCIONAMENTO DE
UM QUARTO HOSPITALAR DE ALTO
PADRÃO É O TEMPO NECESSÁRIO
PARA PAGAR O INVESTIMENTO EM
PORTAS DE AÇO INOXIDÁVEL
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ANOS

COMPONENTES DA PORTA

PORTAL
Em aço inox AISI 304, #16 1,5mm,
para resistência máxima ao peso da
porta e aos impactos

poliuretano
Para maior resistência e
conforto acústico.

POR QUE ESCOLHER PALMETAL
Visor de Policarbonato
Policarbonato de alta resistência
para maior segurança.

Maçaneta e
Fechadura
Fechadura e maçaneta
PAPAIZ também em inox,
já instalados.

Pivotante
O acionamento por
pivotantes proporciona eleva
resistência ao uso continuo.

Chapa Porta
Aço inox AISI
304, #20 – 1mm

*Vide termos de garantia

A LINHA COMPLETA
OPÇÕES DE PORTAS

Modelo PS

Modelo tradicional liso sem
visor para máxima privacidade.

Modelo PH

Modelo com visor vertical clássico
para integração dos espaços.

Modelo PV

Modelo com visor vertical para
máxima integração dos ambientes
e design diferenciado.

Porta Dupla

Modelos duplos com ou sem visor
para passagem de materiais largos.

ESPECIFICAÇÕES
Modelo PS
A Porta Palmetal Modelo PS é o modelo que se adapta
aos mais variados segmentos, oferecendo facilidade
de limpeza, resistência e total privacidade ao ambiente.
Chapa com acabamento escovado.
Tabela de Dimensões Disponíveis (mm)

X

Y

vão livre

700

2100

600

800

2100

700

900

2100

800

Medidas apenas da porta, sem o portal.

Chapa

AISI 304

Espessura Chapa Porta

1,2 mm

Espessura Chapa Portal

1,5 mm

Preenchimento
Peso do Produto
Porta Palmetal | Modelo PS

Dimensão
Acabamento
Abertura
Ângulo de abertura

Poliuretano
42 kg
Consultar tabela aproximada
Escovado
- Esquerda para direita
- Direita para esquerda
130º

ESPECIFICAÇÕES
MODELO PS

Vista isométrica

Vista frontal
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ESPECIFICAÇÕES
MODELO PH
A Porta Palmetal Modelo PH, oferece facilidade de
limpeza, resistência e segurança ao ambiente, além da
integração parcialentre os ambientes, através de seu
visor. Chapa com acabamento escovado.
Tabela de Dimensões Disponíveis (mm)

X

Y

vão livre

700

2100

600

800

2100

700

900

2100

800

Medidas apenas da porta, sem o portal.

Chapa

AISI 304

Espessura Chapa Porta

1,2 mm

Espessura Chapa Portal

1,5 mm

Preenchimento
Peso do Produto
Porta Palmetal | Modelo PH

Dimensão
Acabamento
Abertura
Ângulo de abertura

Poliuretano
42 kg
Consultar tabela aproximada
Escovado
- Esquerda para direita
- Direita para esquerda
130º

ESPECIFICAÇÕES
MODELO PH

Vista isométrica

Vista frontal

Vista lateral
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ESPECIFICAÇÕES
MODELO PV
A Porta Palmetal Modelo PV oferece facilidade de limpeza,
resistência e segurança aos ambientes, além de total
integração e elegância entre os ambientes, através de seu
visor. Chapa com acabamento escovado.
Tabela de Dimensões Disponíveis (mm)

X

Y

vão livre

700

2100

600

800

2100

700

900

2100

800

Medidas apenas da porta, sem o portal.

Chapa

AISI 304

Espessura Chapa Porta

1,2 mm

Espessura Chapa Portal

1,5 mm

Preenchimento
Peso do Produto
Dimensão
Porta Palmetal | Modelo PV

Acabamento
Abertura
Ângulo de abertura

Poliuretano
42 kg
Consultar tabela aproximada
Escovado
- Esquerda para direita
- Direita para esquerda
130º

ESPECIFICAÇÕES
MODELO PV

Vista isométrica

Vista frontal

Vista lateral
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ESPECIFICAÇÕES
PORTA DUPLA
Tabela de Dimensões Disponíveis (mm)

X

Y

vão livre

1400

2100

1200

1600

2100

1400

1800

2100

1600

Medidas apenas da porta, sem o portal.

Chapa

AISI 304

Espessura Chapa Porta

1,2 mm

Espessura Chapa Portal

1,5 mm

Preenchimento
Porta Palmetal | Porta Dupla

Peso do Produto
Dimensão

*Este modelo de porta dupla é exclusivo, feito apenas sob encomenda especial.

Acabamento
Abertura
Ângulo de abertura

Poliuretano
42 kg
Consultar tabela aproximada
Escovado
- Esquerda para direita
- Direita para esquerda
130º

ESPECIFICAÇÕES
MODELO PORTA DUPLA
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GARANTIA

TERMOS DE
GARANTIA

GARANTIA
A PALMETAL ENTREGA CONFIABILIDADE
A PALMETAL ENTREGA CONFIABILIDADE
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GARANTIA

A PALMETAL ENTREGA CONFIABILIDADE

- Atraso na entrega, caso o cliente não receba o produto no prazo estipulado em seu pedido, poderá
solicitar a troca por outro do estoque. Para isso, é necessário que seja feito contato com a Palmetal, que informará o motivo do atraso e
verificará a melhor alternativa para atender você.
- Impossibilidade de entrega, caso o endereço indicado no pedido não exista, ou não for acessível, a
Palmetal entrará em contato com o cliente para confirmação do endereço ou para que seja definido um outro local de entrega. Após este
contato, se persistir a impossibilidade da entrega do produto, será feito o cancelamento do pedido e a restituição do valor da mercadoria.
- No momento da entrega, a mercadoria deverá ser conferida. Estando em desacordo com o pedido,
negue seu recebimento, sendo o frete pago pela Palmetal.
- Se houver diferença entre o valor do produto trocado e o novo a ser entregue, esta deverá ser paga pelo
cliente. A forma de pagamento deverá obedecer às mesmas condições do pedido original.
- Os custos de transporte do produto são de responsabilidade do cliente, exceto em caso que seja
comprovada após a perícia, que o produto apresentou defeito de fabricação. Neste caso, a Palmetal custeará o frete de devolução da mercadoria
ao cliente. Assim sendo, produtos que não apresentarem defeito, não terão seu frete de retorno pago pela Palmetal.

CHECK LIST DE INSTALAÇÃO
PORTA PALMETAL

2
1

Para uma instalação de sucesso, antes será preciso saber
alguns detalhes importantes do local, como por exemplo:
As paredes são de alvenaria ou de gesso acartonado?
Para ver mais informações sobre a instalação em alvenaria,
consulte mais informações junto à nossa equipe técnica.
A espessura da parede na qual a porta será fixada
Nossa porta é padronizada para paredes de 150mm. Para
outras dimensões, consulte nossa equipe técnica.

3

Possibilidade de fixação dos portais no teto e no chão
Nosso modelo de porta é monobloco, cujo uso só é possível
caso
haja a possibilidade de fixação no topo e na base.
Largura da porta
Nossos padrões de porta são de 700mm, 800mm e 900mm.
Para outras dimensões, consulte nossa equipe técnica.
1. Largura da porta
2. Espessura da parede
3. Portal teto
4. Portal base
4

PORTA PALMETAL

INSTALAÇÃO BÁSICA

Em paredes de alvenaria: abra espaço para os
chumbadores e para a passagem da porta. Abra
espaço também no chão, para fixação do marco.

Posicione a porta completa no local a ser chumbada.

Coloque calços nos cantos da porta, observando uma
folga de aproximadamente 4 mm entre a parte inferior
da porta e o piso.

Acerte o prumo e o nível da porta. Com a porta
devidamente calçada, nivelada e prumo conferido,
faça o teste de operação abrindo e fechando a porta.

Com a operação em perfeito funcionamento,incline
levemente a porta para tras, para que ela sempre
tenha a tendência de se fechar sozinha. Inicie a
fixação (chumbamento) com poliuretan expansível.

Depois que secar e expandir, feche os buracos com
massa e dê o acabamento na parede.

PORTA PALMETAL

INSTALAÇÃO BÁSICA

Para instalação de nossa porta em paredes drywall (gesso
acartonado), é necessário que a estrutura tenha recebido
o devido reforço com montantes, no vão onde a porta
será fixada. Posicione a porta no local a ser fixada. Acerte
o prumo e o nível da porta.

Injete o poliuretano expansível no vão entre a estrutura
drywall e o portal, até que todo o espaço seja preenchido.

Espere o poliuretano expandir e secar. Ele terá o mesmo
efeito de um chumbamento em alvenaria. Dê o acabamento
final na parede. A porta está pronta para ser utilizada.

FORMAS
DE CONSERVAÇÃO
FORMAS
DE CONSERVAÇÃO

TORNE SUA PORTA PALMETAL AINDA MAIS DURÁVEL

TORNE SUA PORTA PALMETAL AINDA MAIS DURÁVEL

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AÇO INOX
Limpeza de Rotina

Sujeira moderada / Manchas leves

Sujeira intensa / Manchas acentuadas

Os melhores produtos para conservar o
aço inox são água, sabão, detergentes
suaves e neutros e removedores à base
de amônia, diluídos em água morna,
aplicados com um pano macio ou uma
esponja de náilon. Depois basta
enxaguar com água, preferencialmente
morna, e secar com um pano macio.

Quando a limpeza de rotina não for suficiente,
aplique uma mistura feita com gesso ou
bicarbonato de sódio, dissolvidos com álcool de
uso doméstico, até formar uma pasta, usando um
pano macio ou uma bucha de náilon. Suavemente
faça passadas longas e uniformes, no sentido do
acabamento polido, caso houver. Evite esfregar
com movimentos circulares. Depois enxague
com bastante água, preferencialmente morna,
seque com pano macio.

Faça uma pré-imersão em detergente morno ou
quente, ou numa solução de um removedor à base
de amônia (removedores caseiros) e água. Se isso
não for suficiente, recorra a produtos mais
agressivos como removedores à base de soda
cáustica empregados na limpeza doméstica. Caso a
sujeira persistir, utilize um método mais severo, com
o emprego de produtos mais abrasivos como os
saponáceos em creme ou em pó, diluídos. Por fim,
enxágue e siga as etapas da limpeza de rotina.

Rótulos e etiquetas

Manchas de óleo e graxa

Descole o máximo que puder. Mergulhe a peça
em água morna e esfregue com pano macio. Se o
adesivo persistir, esfregue suavemente com
álcool ou solvente orgânico (éter / benzina).

Produtos à base de álcool (álcool isopropílico e
acetona). Remover todos os vestígios com solvente,
limpando várias vezes com pano suave e limpo.
Cuidado para não espalhar as machas.

Marcas de dedos
Lavar com água e sabão, ou detergente
suave, ou se preferir , utilize produtos de
limpeza para inox em spray.
Manchas d’água
Lavar com água e secar bem com pano
macio e seco.
Conservação de Inox
com acabamento espelho

Sujeiras resistentes e de difícil
identificação
Usar polidor de metal para peças cromadas ou polidor para pintura automotiva, no sentido do escovado.
Recomendamos o uso de produto com concentrado à base d’água, óleo mineral e monoetanolamina, em
spray (próprio para inox), usado com o lado macio de uma esponja.

FORMAS DE CONSERVAÇÃO
TORNE SUA PORTA PALMETAL AINDA MAIS DURÁVEL

FORMAS DE CONSERVAÇÃO

TORNE SUA PORTA PALMETAL AINDA MAIS DURÁVEL

PRODUTOS INDICADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇO INOX
Água, sabão e ou detergente neutro

Pano macio e úmido

Buchas de náilon

Produtos facilmente encontrados, que
fazem a diferença na rotina de limpeza
do aço inox.

Pode ser usado para remover sujeiras leves, como
poeira e dedos.

Utilizadas em cozinhas, atendem bem em casos
de limpeza pesada. Em superfícies brilhantes, o
uso da face mais abrasiva é desaconselhado. Par
acabamento escovado, a linpeza deverá ser feita
no mesmo sentido do escovamento e nunca
perpendicular a ele.

Limpa Vidros
Limpa vidros que não contenham
cloreto são ideais para a limpeza do aço
inox com acabamento "tipo espelho".

Ácido fosfórico e nítrico
Podem ser utilizados, desde que sejam seguidas
as recomendações do fabricante contidas na
embalagem.

PRODUTOS INDICADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇO INOX
Decapantes

Álcool, álcool isopropílico e acetona

Removedores alcalinos

Devem ser utilizados quando houver um processo
de oxidação (corrosão) das peças em inox.

São indicados na remoção de graxas e
óleos e não oferecem risco de corrosão do
inox.

Podem ser utilizados para a limpeza de tintas.

Polidores de metais
Como os de uso automotivo, podem ser utilizados no inox. É
importante notar que as superfícies extremamente polidas
requerem cuidados redobrados.

FORMAS DE CONSERVAÇÃO

FORMAS DE CONSERVAÇÃO

TORNE SEU LAVATÓRIO PALMETAL AINDA MAIS DURÁVEL

TORNE SUA PORTA PALMETAL AINDA MAIS DURÁVEL
PRODUTOS QUE NÃO DEVEM SER UTILIZADOS EM AÇO INOX
Ácido clorídrico (muriático)

Alvejantes

Polidores de prataria

Conhecido também como ácido muriático,
nunca deve ser usado na superfície do Inox.

São produtos clorados e prejudiciais ao Inox.
Estes devem ser evitados.

São abrasivos e podem arranhar o inox.

Buchas abrasivas ou
palhas de aço

Outros ácidos

Lâminas, espátulas e
abrasivos grossos

Além de riscarem o aço inox, podem gerar
depósitos de aço carbono na superfície, o
que poderá causar pontos de corrosão.

Os ácidos fosfórico e nítrico devem ser evitados
para fazer a limpeza do seu Lavatório Palmetal.

Nunca raspe o aço inox. Esses produtos arranham
e danificam a superfície.

Limpadores multiuso
Os limpadores líquidos ditos multiuso mais comuns, com princípio ativo à base de ácido dodecil benzeno, EDTA tetrassódico e sulfonato de sódio, podem
manchar o aço inox. Evite.

FAQ

PERGUNTAS FREQUENTES

Qual o tipo de manutenção que essa porta precisa?
Apenas limpeza com sabão neutro e CIF se quiser algo mais caprichado.
Projetei uma porta muito personalizada, posso mandar o projeto para vocês
analisarem sem compromisso?
Não vamos analisar. Se você quiser muito cobraremos a análise, que custará a partir
de R$ 5.000,00.
Possuem arquivos 3D para o meu projeto?
Sim, formato LXO, 3DS, SAT, basta requisitar.
Vocês têm estoque?
Não. Pedidos somente sob encomenda.
Quanto tempo para fabricar uma porta em tamanho especial?
Normalmente 20 dias úteis.
Que tipo de garantia é dada
pela Palmetal?
Garantia de 10 anos contra defeito
de fabricação. Basta enviar para a
nossa empresa com o frete pago.

Vocês fazem assistência técnica no local?
A visita será cobrada. Para maiores informações consulte nosso setor Comercial.
Vocês possuem preço especial para revenda?
Não, o preço é o mesmo.
Vocês fazem Porta em inox 316L ou em uma chapa mais grossa?
Fazemos, mas, aconselhamos você a comprar um produto padrão. O valor de uma
porta 316L é 45% a mais sob o preço de uma padrão.

DIFERENCIAIS

POR QUE COMPRAR PALMETAL

Padronização: Somos a única empresa com uma linha altamente
padronizada de produtos de fácil especificação tanto em nomenclatura
como em dimensões.
Arquivos 3D: Enviamos sob demanda arquivos em 3DS, LXO
(Modo) ou SAT (para uso no Revit) para utilização nos seus projetos.
Blocos DWG estão fora, pois, nossa filosofia é que nossos parceiros
preferenciais são os escritórios que já fazem projeto em 3D.
Praticidade: Somos a única empresa que possui um comércio
eletrônico integrado em tempo real à nossa produção. A qualquer
momento, você pode consultar com facilidade os preços e o estoque
dos modelos que deseja.
Agilidade: Temos um amplo estoque e nossos parceiros logísticos
fazem entregas rápidas em qualquer parte do Brasil.
Qualidade: Nossa empresa é a única que oferece 10 anos de garantia
nos Lavatórios. Compromisso Palmetal com o conforto e satisfação
dos clientes.

MISSÃO CORPORATIVA
FÁBRICA
Rua Rio Apa, 188 - Parada de Lucas
Rio de Janeiro, RJ
www.palmetal.com.br
(21) 2481-6453

Proporcionar às pessoas conforto e satisfação através
dos nossos móveis.
MISSÃO SOCIAL
Desenvolver o Brasil através da educação das
crianças.

