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As Araras Alezzia são versáteis, cabem em
ambientes variados e atendem perfeitamente
aqueles que precisam e gostam de um
ambiente muito organizado.

ARARAS
ALEZZIA



ARARA
PORTÁTIL
São fabricadas em aço inox AISI 304, Ideais 
para ambientes profissionais e residenciais, 
Fabricadas em diveros modelos e dimensões, 
estas araras possuem um design leve.

ARARA  Q

Segue linhas geométricas e minimalistas. Apresenta 
largura de 500 mm, altura e comprimento variáveis. 
Pode ser adquirida com ou sem rodízios. 

Apresenta largura de 500 mm, altura e comprimento 
variáveis. Pode ser adquirida com ou sem rodízios. 
Peso mínimo: 10,6. Peso máximo: 17,1 

ARARA  Z



ARARA  E01 ARARA  ILHA

Apresenta um design versátil e 
prático.Totalmente desmontável e com 
regulagem de altura. Acompanha rodízio 
de 2" de placa e rodas de silicone. 

Apresenta espaço especialmente criado para 
acomodar calçados. Largura de 500 mm, 
altura e comprimento variáveis. Peso mínimo: 
12,8. Peso máximo: 17,5 

Sua altura permite a acomodação de 
camisas, saias e bermudas.Tampo de 
vidro 12mm. Diâmetro máximo de 
1100mm e altura de 1100mm. 

ARARA  R



Fabricadas com um design especial e 
acabamento impecável, as araras fixas 
apresentam praticidade na hora de pendurar 
suas roupas e são ideais para lojas ou 
residências. 

ARARA
FIXA

      A SOLUÇÃO IDEAL
 PARA ORGANIZAR  LOJAS OU 

  RESIDÊNCIAS.



Fabricado em aço inox AISI 304, tubo 20 x 20 mm, com parede 
de 1,2 mm de espessura. Possui prateleira em dicrilato embutida 
no corpo da arara. Largura de 500mm. 

Fabricado em aço inox AISI 304, tubo 25 x 25 mm, com 
parede de 1,2 mm de espessura. Possui prateleira em dicrilato 
embutida no corpo da arara e tubo inferior com altura de 
100mm. Largura de 500mm.

Fabricado em aço inox AISI 304, tubo 20 x 20 mm, com 
parede de 1,2 mm de espessura. Largura de 250mm. Alcançam 
até 2,00m de comprimento 

Fabricado em aço inox AISI 304, tubo redondo de 1", com 
parede de 1,2 mm de espessura. O comprimento do raio 
determina a distância do flange a quina da parede.

ARARA  QE1 ARARA  QE2

ARARA  QS1 ARARA  CS1



Fabricado em aço inox AISI 304, tubo 20 x 20 mm, com 
parede de 1,2 mm de espessura. Largura de 250mm. Alcançam 
até 2,00m de comprimento 

Fabricado em aço inox AISI 304, tubo redondo de 1", com 
parede de 1,2 mm de espessura. O comprimento do raio 
determina a distância do flange a quina da parede.

ARARA  RS1 ARARA  RS4 ARARA  RS5

Fabricado em aço inox AISI 304, tubo redondo 
de 1",1,2 mm de espessura. Acabamento polido 
ou escovado. Fixação por bucha e parafuso.

Fabricado em aço inox AISI 304, composta 
por 3 tubos de 3/4" , com parede de 1,2mm 
de espessura e 100 mm de comprimento.

Fabricado em aço inox AISI 304, 
composta por 5 tubos de seção circular 
de 1/2" . Altura 178mm x comprimento 
350mm x largura 80mm 



ARARA  SE1 ARARA  SS1

Fabricado em aço inox AISI 304, tubo 
redondo de 1". Comprimento 400mm. Com 
prateleira de dicrilato jateado

Apresenta design elegante e diferenciado. 
Fabricado em aço inox AISI 304, tubo 
redondo de 1".



MISSÃO SOCIAL

MISSÃO CORPORATIVA
Proporcionar às pessoas conforto e satisfação através 

dos nossos móveis. 

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.

Com base neste princípio, a Alezzia 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.

Desenvolver o Brasil através da educação das crianças.



SUSTENTABILIDADE

DE SUCESSO
UTILIZAÇÃO 
DE MATERIAIS DE 
BAIXO IMPACTO 
AMBIENTAL.

Acreditamos que as ações de hoje 
vão repercutir amanhã. Por isso, a 

Alezzia | Palmetal está orientada 
para a construção de um futuro 

mais sustentável.

A Alezzia prioriza, como parte de 
seu plano sustentável, a utilização 

de materiais ecologicamente corre-
tos na produção de seus móveis. 

Por isso, a marca escolheu o aço 
inoxidável como matéria-prima e 

optou por comprar madeira com a 
certificação florestal FSC.

CASO

“Gostamos muito do atendimento 
da Alezzia, rápido e eficiente. As 

araras deram um toque especial,  são 
diferenciadas e práticas”

Renata Ramiro - Loja Trinitá



DESENHOS
TÉCNICOS

Arara Alezzia - Modelo Z

C

A

500mm

Vista Frontal Vista Lateral

Vista Superior

Essa arara é simples, leve e de fácil 
instalação. Pode ser adquirida com ou 
sem rodízios.



ARARA ALEZZIA - MODELO Z

Tamanhos disponíveis

MODELO  

Z1012 

A

Z1016

Z1210  

Z1215 

Z1218

Z1512 

1,20

1,60

1,00

1,50

1,80

1,20

C

1,00 

1,00 

1,20 

1,20 

1,20 

1,50 

L

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Z1010 1,00 1,00 0,50 

Z1018 1,80 1,00  0,50 

Z1212 1,20 1,20 0,50 

Z1216 1,60 1,20  0,50 

Z1510 1,00 1,50  0,50 

Z1515 1,50 1,50  0,50 

Z1015 1,50 1,00  0,50 

Z1818 1,80 1,80 0,50

MODELO  

Z1518

A

Z1612

Z1616 

Z1810 

Z1815

1,80

1,20

1,60

1,00

1,50

C

1,0 

1,60 

1,60 

1,80 

1,80 

L

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Z1516 1,60 1,50 0,50 

Z1610 1,00 1,60  0,50 

Z1615 1,50 1,60 0,50 

Z1618 1,80 1,60 0,50 

Z1812 1,20 1,80  0,50 

Z1816 1,60 1,80  0,50 





Essa arara segue linhas geométricas e 
minimalistas. Ela é robusta e você pode 
organizar roupas, bolsas e outros objetos 
na parte superior. Pode ser adquirida 
com ou sem rodízios. 

Arara Alezzia - Modelo Q

A

50
0m

m

C

Vista Frontal Vista Lateral

Vista Superior



ARARA ALEZZIA - MODELO Q

Tamanhos disponíveis

MODELO  

Q1012 

A

Q1016

Q1210  

Q1215 

Q1218

Q1512 

1,20

1,60

1,00

1,50

1,80

1,20

C

1,00 

1,00 

1,20 

1,20 

1,20 

1,50 

L

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Q1010 1,00 1,00 0,50 

Q1018 1,80 1,00  0,50 

Q1212 1,20 1,20 0,50 

Q1216 1,60 1,20  0,50 

Q1510 1,00 1,50  0,50 

Q1515 1,50 1,50  0,50 

Q1015 1,50 1,00  0,50 

MODELO  

Q1012 

A

Q1016

Q1210  

Q1215 

Q1218

Q1512 

1,20

1,60

1,00

1,50

1,80

1,20

C

1,00 

1,00 

1,20 

1,20 

1,20 

1,50 

L

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Q1010 1,00 1,00 0,50 

Q1018 1,80 1,00  0,50 

Q1212 1,20 1,20 0,50 

Q1216 1,60 1,20  0,50 

Q1510 1,00 1,50  0,50 

Q1515 1,50 1,50  0,50 

Q1015 1,50 1,00  0,50 





Essa arara é muito funcional, sua parte 
inferior possui um espaço especialmente 
criado para acomodar calçados de diversos 
tipos e tamanhos.

Arara Alezzia - Modelo R

50
0m

m

C

A

Vista Frontal Vista Lateral

Vista Superior



ARARA ALEZZIA - MODELO R

Tamanhos disponíveis MODELO  

R1012 

A

R1016

R1210  

R1215 

R1218

R1512 

1,20

1,60

1,00

1,50

1,80

1,20

C

1,00 

1,00 

1,20 

1,20 

1,20 

1,50 

L

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

R1010 1,00 1,00 0,50 

R1018 1,80 1,00  0,50 

R1212 1,20 1,20 0,50 

R1216 1,60 1,20  0,50 

R1510 1,00 1,50  0,50 

R1515 1,50 1,50  0,50 

R1015 1,50 1,00  0,50 

MODELO  

R1518

A

R1612

R1616 

R1810 

R1815

R1818

1,80

1,20

1,60

1,00

1,50

1,80

C

1,0 

1,60 

1,60 

1,80 

1,80 

1,80 

L

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

R1516 1,60 1,50 0,50 

R1610 1,00 1,60  0,50 

R1615 1,50 1,60 0,50 

R1618 1,80 1,60 0,50 

R1812 1,20 1,80  0,50 

R1816 1,60 1,80  0,50 



A qualidade e resistência é outra grande 
vantagem dessa arara, graças ao aço inox, 
uma matéria-prima de durabilidade superior 
e de alto valor agregado. 

Arara Alezzia - Modelo E01

MODELO  A C L

1,80 0,40 1,20E01-1218

1,80 0,40E01-1018 1,00 

ARARA ALEZZIA - MODELO E01

Tamanhos disponíveis



A qualidade e resistência é outra grande 
vantagem dessa arara, graças ao aço inox, uma 
matéria-prima de durabilidade superior e de 
alto valor agregado. 

Arara Alezzia - Modelo E01

Diâmetro máximo de 1100mm e altura de 1100mm. 

ARARA ALEZZIA - MODELO ILHA 



ARARAS
FIXAS

A qualidade e resistência é outra grande 
vantagem dessa arara, graças ao aço inox, 
uma matéria-prima de durabilidade superior 
e de alto valor agregado. 

Arara Alezzia - Modelo RS1

50 mm

1”

*otne
mirp

moc

1/4”

ARARA ALEZZIA - MODELO RS1

Tamanhos disponíveis

MODELO

RS1 - 020 200 mm

COMPRIMENTO

RS1 - 010 100 mm



Possui design com linhas retas e 
tradicionais. Excelente acabamento e 
preço bastante competitivo.

Arara Alezzia - Modelo  QS1

comprimento*

ARARA ALEZZIA - MODELO QS1

Tamanhos disponíveis

1200 mm

2000 mm

QS1 - 100 1000 mm

MODELO

QS1 - 060 600 mm

COMPRIMENTO

QS1 - 040 400 mm

QS1 - 080 800 mm

QS1 - 200

QS1 - 120

QS1 - 110

QS1 - 150

1100 mm

1500 mm





Possui design tradicional misturado a 
modernidade dada pelo dicrilato. A arara 
funciona ao mesmo tempo como
prateleira e cabideiro.

Arara Alezzia - Modelo  QE1

comprimento*

dicrilato

ARARA ALEZZIA - MODELO QE1

Tamanhos disponíveis

QE1 - 100 1000 mm

MODELO

QE1 - 060 600 mm

COMPRIMENTO

QE1 - 040 400 mm

QE1 - 080 800 mm





Arara Alezzia - Modelo  QE2

comprimento*

dicrilato

ARARA ALEZZIA - MODELO QE2

Tamanhos disponíveis

Possui design tradicional com um forte ar de 
modernidade conferido pelo dicrilato. Possui um 
tubo inferior para os cabides e prateleira superior 
para apoio de acessórios ou objetos de decora-
ção.

1200 mm

2000 mm

QE2 - 100 1000 mm

MODELO

QE2 - 060 600 mm

COMPRIMENTO

QE2 - 040 400 mm

QE2 - 080 800 mm

QE2 - 200

QE2 - 120

QE2 - 110

QE2 - 150

1100 mm

1500 mm



Surpreende pela beleza e simplicidade. Sua 
instalação no canto da parede otimiza o espaço.

Arara Alezzia - Modelo  CS1

1’’ 1/4’’

comprimento*

*otne
mirp

moc

ARARA ALEZZIA - MODELO CS1

Tamanhos disponíveis

1000 mm

MODELO

CS1 - 100

COMPRIMENTO

CS1 - 050 500 mm



Possui curvas suaves. Deixará seu ambiente 
incrivelmente moderno. Conta ainda com 
prateleira em dicrilato jateado, o que é uma 
praticidade extra e causa um efeito visual 
muito agradável. O dicrilato é um produto 
novo e bem resistente.

Arara Alezzia - Modelo  SE1
comprimento*

Dicrilato

ARARA ALEZZIA - MODELO SE1

Tamanhos disponíveis

SE1 - 100 1000 mm

MODELO

SE1 - 060 600 mm

COMPRIMENTO

SE1 - 040 400 mm

SE1 - 080 800 mm



Possui curvas suaves. Deixará seu ambiente 
incrivelmente moderno. Conta ainda com 
prateleira em dicrilato jateado, o que é uma 
praticidade extra e causa um efeito visual 
muito agradável. O dicrilato é um produto 
novo e bem resistente.

Arara Alezzia - Modelo  SS1
comprimento*

ARARA ALEZZIA - MODELO SS1

Tamanhos disponíveis

SS1 - 100 1000mm

MODELO

SS1 - 060 600mm

COMPRIMENTO

SS1 - 040 400mm

SS1 - 080 800mm



TERMOS
DE GARANTIA

TERMOS DE GARANTIA

I. COMPROVAÇÃO E PRAZO DA GARANTIA

A Alezzia, durante o período de cobertura, assegura total garantia contra defeito de fabricação a 
todos os produtos adquiridos na empresa. 
Caso o produto apresente defeito de fabricação, deverá retornar à Alezzia, conforme tópico 3, 
citado abaixo. É necessário que o defeito de fabricação seja comunicado oficialmente no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da mercadoria, 
devidamente comprovada pelo cliente.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA

A garantia Alezzia cobre apenas defeitos de fabricação. Logo, haverá perda total de garantia em 
qualquer das hipóteses abaixo:

 - Violação, modificação, troca de componentes, 
ajustes ou conserto feito por pessoal não autorizado pela Alezzia. 

- Manuseio incorreto em desacordo com o manual ou com indício de descuido.



- Transporte inadequado expondo o produto a trepidações, 
quedas ou excesso de peso sobre a peça ou embalagem. 
- Danos físicos (amassado, arranhão, descaracterização, compo-
nente queimado por descarga elétrica ou excesso de voltagem), 
bem como as peças e acessórios sujeitos a quebras, como os que 
contenham plásticos e / ou vidros.
- Defeito causado por imperícia do usuário.

3. RETORNO, TROCA E DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA

No caso do produto apresentar defeito de fabricação, deverá 
retornar à Alezzia para manutenção; sendo este retorno, por 
conta do cliente. E, para validação da garantia, é necessário que 
o defeito seja comunicado oficialmente à Palmetal, dentro do 
prazo descrito no item 1.

Antes de remeter o equipamento para reparo, sob garantia ou 
não, deve o interessado contactar a fábrica, comunicar a natureza 
da dificuldade e aguardar as instruções que lhe serão enviadas. 
Sendo constatada a necessidade de envio à Alezzia, o cliente 
retornará o equipamento ao endereço indicado pela fábrica que 
se encontra na nota fiscal.

 Vale esclarecer que a Alezzia não se responsabiliza pela retirada da mercadoria 
nos correios ou em outros locais. que o produto apresentou defeito de fabrica-
ção. Neste caso, o cliente será responsável pelo frete de vinda à fábrica, onde 
será realizada perícia. Após, detectado defeito de fabricação a Alezzia 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.

A partir do recebimento da mercadoria na Alezzia, serão efetuados testes para 
confirmação do defeito apontado, tendo a empresa um prazo de 12 (doze) dias 
úteis para oferecer um laudo técnico da situação de funcionamento do produto.

Constatando-se a existência de defeito no produto, este poderá, a critério da 
Palmetal, ser consertado ou substituído por outro de mesmo modelo ou valor, 
conforme legislação vigente.  Você será comunicado dentro de 5 (cinco) dias 
úteis após o recebimento do laudo técnico, no sentido de lhe informar o resul-
tado dos testes e a previsão de disponibilidade e entrega do produto reparado 
ou trocado. 

Toda mercadoria a ser trocada ou devolvida deverá estar acompanhada de seus 
manuais e acessórios, além da Nota Fiscal de compra e/ou devolução, caso 
contrário, a Palmetal não acatará a solicitação.

A reposição ou conserto de um produto não constitui uma nova compra, não 
sendo, portanto, motivo de extensão ou renovação do prazo de garantia estipu-
lado neste termo.

Ao comprar um produto em nosso site, podem ocorrer situações imprevistas que 
causem o cancelamento da compra com a devolução do produto ou a necessidade 
da troca da mercadoria. Esses imprevistos podem ser classificados em:

- Divergência de informações do produto em relação ao descrito no site.

- Atraso na entrega: Caso o cliente não receba o produto no prazo estipulado em 
seu pedido, poderá solicitar a troca por outro do estoque, ou o cancelamento da 
compra. Para isso, é necessário que seja feito contato com a Alezzia, que informa-
rá o motivo do atraso e verificará a melhor alternativa para atender você. E se o 
atraso na entrega superar o prazo de 7 dias úteis, a Alezzia lhe devolverá o valor  
da compra integralmente.

 Impossibilidade de entrega: caso o endereço indicado no pedido não exista, ou 
não for acessível, a Alezzia 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.
Vale ressaltar, que no momento da entreg a mercadoria deverá ser conferida. 
Estando em desacordo com o pedido, negue seu recebimento, sendo o frete pago 
pela Alezzia.



4. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO PRODUTO 
TROCADO E O ORIGINAL 

Se houver diferença entre o valor do produto troca-
do e o novo a ser entregue, esta deverá ser paga 
pelo cliente. A forma de pagamento deverá obede-
cer às mesmas condições do pedido original. 

5- CUSTO DE ENVIO DE PRODUTOS DEFEITUO-
SOS

Os custos de transporte do produto são de respon-
sabilidade 
do cliente, exceto no caso em que seja comprovada 
após perícia,

6. FORMAS DE REEMBOLSO

- Compras com cartão de crédito: o estorno poderá 
ocorrer em até duas faturas subseqüentes, depen-
dendo da data do vencimento de seu cartão.

- Compras com boleto bancário e transferência 

on-line: o depósito do valor do produto devolvido será 
feito em sua conta corrente em no máximo 15 dias úteis.

7. TIPOS DE GARANTIA

- De satisfação: se em até 30 dias o cliente não estiver 
satisfeito com o produto, basta devolvê-lo em perfeito 
estado em nossa fábrica, desta forma, a Alezzia se com-
promete em reembolsar o valor da mercadoria devolvida, 
excluindo o do transporte (caso haja). Respeitando o 
limite máximo de 4 (quatro) unidades por produto.

 - Contra defeitos: situações de danos por extremo esforço 
físico ou corrosão provocada por ácidos ou substâncias 
químicas impróprias ao contato com aço inoxidável estão 
excluídas da garantia. Cada produto tem seu prazo de 
garantia, que também está explicitado na tabela abaixo:

PRODUTOS

Araras Fixas

Araras Portáteis

PRAZO DE 
GARANTIA

1 ano

1 ano

Para casos não previstos nesta Política, que possam motivar a troca ou devolução do 
produto, pedimos que você entre em contato conosco, para negociar uma alternativa, 
visando a sua satisfação.


