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MESAS



MESAS DE JANTAR

As Mesas de Jantar Palmetal foram desenvolvidas com o objetivo de serem um móvel
elegante, bem acabado  a um custo acessível.

Como principais características enumeramos:
Alto nível de acabamento
Estrutura firme e estável
Acabamento escovado (polido opcional)
Estrutura em tubo 50x50 para os modelos acima de 1,00m de comprimento.
Estrutura em tubo 40x40 para os modelos de 1,00m ou menos
As mesas não acompanham tampo, sendo este vendido a parte

?

?

?

?

?

?

código comprimento largura altura
MJ-150-080-075-E 1,50 0,80 0,75

MJ-180-070-075-E 1,80 0,70 0,75

MJ-100-100-075-E 1,00 1,00 0,75

MJ-080-080-075-E 0,80 0,80 0,75

MJ-150-080-075-P 1,50 0,80 0,75

MJ-180-070-075-P 1,80 0,70 0,75

MJ-100-100-075-P 1,00 1,00 0,75

P - polido / E - escovado
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O Carro de Transporte Palmetal foi desenvolvido com o objetivo de ser um
móvel prático para uso em churrascos, almoços na beira da piscina ou
outros espaços amplos

Como principais características enumeramos:
Alto nível de acabamento
Estrutura firme e estável
Acabamento escovado (polido opcional)
Estrutura em tubo 50x50
Rodízios especiais giratórios sendo dois com travas.

?

?

?

?

?

? Tampo em madeira certificada FSC (Forest Stewardship Council)

CARRO DE TRANSPORTE

código comprimento largura altura
CARRO-001 1,20 0,90 0,90
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Esse conjunto de mesa e bancos ficam bem em vários ambientes, jandins,
cozinhas compactas. As banquetas são dobráveis para maior praticidade.

Como principais características enumeramos:
Alto nível de acabamento
Estrutura firme e estável
Acabamento escovado (polido opcional)
Estrutura em tubo 50x50

?

?

?

?

? Tampo em madeira certificada FSC (Forest Stewardship Council)

MESA BÁSICA COM BANQUETAS BANQUETAS
código comprimento largura altura

mesa básica 0,8 0,8 0,75

Banquetas dobráveis, facilidade no transporte e  mais espaço para
sua família. Ela dobrada tem 48,5 cm de altura e 10 cm de largura.

código comprimento largura altura
banqueta 0,46 0,5 0,35



Esse conjunto de mesa e bancos são perfeitos para bares, ambientes de
piscina, praças. Misture o ambiente familiar com o urbano.

Como principais características enumeramos:
Alto nível de acabamento
Estrutura firme e estável
Acabamento escovado (polido opcional)
Estrutura em aço inox

?

?

?

?

MESA QUADRADA COM BANCOS

código comprimento largura altura
mesa quadrada 0,8 0,8 0,9
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APARADORES



O Aparador Palmetal é perfeito para corredores e salas de jantar como
apoio para objetos decorativos ou utensílios usados nas refeições. Agora
você pode servir jantares em sua casa com toda elegância.

Como principais características enumeramos:
Alto nível de acabamento
Acabamento escovado (polido opcional)
Estrutura em tubo 30x30
Os aparadores não acompanham tampo, sendo este vendido a parte

?

?

?

?

APARADORES

P - polido / E - escovado

8

código comprimento largura altura
AP-120-090-035-E 1,20 0,35 0,90

AP-100-090-035-E 1,00 0,35 0,90

AP-090-075-035-E 0,90 0,35 0,75

AP-120-090-035-E 1,20 0,35 0,90

AP-100-090-035-E 1,00 0,35 0,90

AP-090-075-035-E 0,90 0,35 0,75

comprimento
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O Aparadores Especiais Palmetal foi desenvolvido para pessoas que gostam
da combinação madeira e aço.

Como principais características enumeramos:
Alto nível de acabamento
Tampo em madeira certificada FSC (Forest Stewardship Council)
Acabamento escovado (polido opcional)
Estrutura em tubo 30x30

?

?

?

?

APARADOR ESPECIAL 1

O Aparador Especial Modelo 1 foi projetado com ênfase no aço inox, tendo o
conjunto uma boa leveza.

O Aparador Especial Modelo 2 foi projetado com ênfase na madeira e disponibiliza
mais espaço livre para o acondicionamento de objetos.

APARADOR ESPECIAL 2
código comprimento largura altura

AP-MOD-2 1,43 0,33 0,90

código comprimento largura altura
AP-MOD-2 1,43 0,33 0,90
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MESAS DE CENTRO



As Mesas de Centro Redondas  Palmetal foram desenvolvidas para quem
gosta de decorar sua residência com a suavidade das linhas curvas. O modelo
redondo também é aconselhavel para casas com crianças.

Como principais características enumeramos:
Alto nível de acabamento
Estrutura firme e estável
Acabamento escovado (polido opcional)
Estrutura em tubo 3/4”

?

?

?

?

? As mesas são enviadas sem vidro, sendo este vendido a parte

MESAS DE CENTRO
REDONDAS

P - polido / E - escovado
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código altura diametro
MC-000-060-050-E 0,50 0,60

MC-000-080-050-E 0,50 0,80

MC-000-100-050-E 0,50 1,00

MC-000-060-050-P 0,50 0,60

MC-000-080-050-P 0,50 0,80

MC-000-100-050-P 0,50 1,00



As Mesas de Centro Quadradas Palmetal ficam perfeitas em salas de estar
que possuem um ambiente despojado e moderno. Suas linhas retas são um
design que estão sempre na moda.

Como principais características citamos:
Alto nível de acabamento
Estrutura firme e estável
Acabamento escovado (polido opcional)
Estrutura em tubo 25x25
As mesas são enviadas sem vidro, sendo este vendido a parte

?

?

?

?

?

MESAS DE CENTRO
QUADRADAS

código comprimento largura altura
MC-080-080-045-E 0,80 0,80 0,45

MC-060-060-045-E 0,60 0,60 0,45

MC-080-050-045-E 0,80 0,50 0,45

MC-100-070-045-E 1,00 0,70 0,45

MC-080-080-045-P 0,80 0,80 0,45

MC-060-060-045-P 0,60 0,60 0,45

MC-080-050-045-P 0,80 0,50 0,45

MC-100-070-045-P 1,00 0,70 0,45

P - polido / E - escovado
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A mesa de centro fixa foi criada para casas cuja decoração pede a fusão do
orgânico, madeira, com o metálico.

Como principais características enumeramos:
Alto nível de acabamento
Tampo em madeira certificada FSC (Forest Stewardship Council)
Acabamento escovado (polido opcional)

?

?

?

A mesa de centro móvel

A mesa de centro fixa

foi criada para trazer uma maior dinamismo para
sua casa. Você pode mudá-la de lugar conforme a ocasião com facilidade.
Sua sala pode ter uma aparência nova todos os dias.

possui uma estrutura compacta com ênfase nos
tubos de aço inox. Este móvel é ideal para salas compactas e para pessoas
que apreciam a solidez de um móvel robusto.

MESA DE CENTRO FIXA MESA DE CENTRO MÓVEL
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código comprimento largura altura
MC-FIXA 0,90 0,50 0,40

código comprimento largura altura
MC-MOVEL 1,10 0,70 0,40



MESAS DE CANTO



As Mesas de Canto Palmetal foram idealizadas para ocupar, de forma
inteligente,  canto de salas e quartos. Tenha uma mesa de canto e
coloque luminárias, livros,  relógios e o que mais sua criatividade desejar.

Como principais características enumeramos:
Alto nível de acabamento
Estrutura firme e estável
Acabamento escovado (polido opcional)
Estrutura em tubo redondo de 3/4”

?

?

?

?

? As mesas são enviadas sem vidro, sendo este vendido a parte

MESAS DE CANTO REDONDAS

P - polido / E - escovado
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código altura diametro
MC-000-050-060-E 0,60 0,50

MC-000-050-060-P 0,60 0,50
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DIÂMETRO



As Mesas de Canto Palmetal foram idealizadas para ocupar, de forma
inteligente,  canto de salas e quartos. Tenha uma mesa de canto e
coloque luminárias, livros,  relógios e o que mais sua criatividade desejar.

Como principais características enumeramos:
Alto nível de acabamento
Estrutura firme e estável
Acabamento escovado (polido opcional)
Estrutura em tubo redondo de 3/4”

?

?

?

?

? As mesas são enviadas sem vidro, sendo este vendido a parte

MESAS DE CANTO QUADRADAS
código comprimento largura altura

MC-040-040-060-E 0,40 0,40 0,60

MC-040-040-060-P 0,40 0,40 0,60

P - polido / E - escovado

comprimento
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CADEIRAS



CADEIRAS PARA MESA DE JANTAR
código comprimento largura altura

Cadeira de jantar 0,50 0,44 0,86
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As cadeiras de jantar Palmetal são bonitas e  práticas. Além disso  combinam
perfeitamente com as Mesas de Jantar Palmetal.

Como principais características enumeramos:
Alto nível de acabamento
Estrutura firme e estável
Acabamento escovado (polido opcional)
Estofamento em couro naval

?

?

?

?



Palmetal Metalúrgica Ltda.
Misael de Mendonça, 261

Rio de Janeiro - RJ
55 - 21 - 24816453
Skype: Palmetal


