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Cátalogo técnico

ARMÁRIOS PARA VESTIÁRIO PALMETAL
DESIGN E ACABAMENTO EM AÇO INOX
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Introdução

Design e Beleza
O armário para vestiário Palmetal é todo feito em aço inox AISI 304. É uma
excelente opção para clubes, academias e empresas, pois tem o melhor custo x
benefício do mercado e longa durabilidade. Eles podem ser adquiridos em
módulos de quatro ou de seis portas.

A prova da sua excelência em qualidade e acabamento é a escolha da Petrobras.
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Desenho técnico

Armário para vestiário Palmeta 4 portasl
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Desenho técnico

Armário para vestiário Palmetal - 6 Portas
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4 Portas
Características:
- Possui espaço frontal para identificação;
- Possui venezianas para circulação do ar;
- Bonitos;
- De fácil instalação;
- Excelente acabamento;
- Podem ser fechados com cadeado.

6 Portas
As melhores empresas escolhem os armários Palmetal,
pelo acabamento, facilidade de fechamento, segurança,
fácil identificação através de uma lâmina de
policarbonato e pela beleza. Ao adiquirir armários
Palmetal, você tem a garantia de que vai durar muito e que
vai atender bem a sua função.
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Ter um armário Palmetal na sua empresa é
mais do que um espaço para organizar objetos
pessoais,

é

sinônimo

de

qualidade,

durabilidade e funcionalidade.

Fabricado totalmente em aço inox AISI 304,
pode ser adquirido com quatro ou seis por tas.
O espaço pra cadeado garante a segurança
dos objetos guardados e a privacidade do
usuário, que ainda dispõe de uma

prateleira

(divisória) interna. Em cada por ta ha espaço
para identificação, com um rebaixo e uma
placa de policarbonato.

Muito utilizados em academias, clubes e
empresas, uma das grandes vantagens do

Armário para vestiário Palmetal é a utilização
de venesianas para a
possibilita

o

circulação de ar, que

armazenamento

de

toalhas,

roupas, papéis e, até mesmo, de alimentos
não-perecíveis.
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Ficha Técnica

Características do aço inoxidável
- AISI 304 liga 18.8

Conservação
A conservação do Armário Palmetal deve ser feita

tomando os seguintes cuidados:

Garantia de satisfação

Se em até 30 dias você não estiver satisfeita
com o nosso produto, basta nos devolver sem
defeitos, em nossa fábrica, que voce terá 100%
do seu dinheiro reembolsado.

- Evitar expor o produto a substâncias ácidas e

corrosivas como ácidos e extrema maresia

- Limpar o produto usando esponja suave ou em

caso de arranhados ou sujeiras

Essa garantia é válida para compra de até 01
unidades.

incrustadas usar

uma lixa Scott Bright 3M. Alguns materiais aderem

ao aço inox causando uma falsa impressão de

ferrugem. Lavando suavemente no mesmo sentido

do escovado essas incrustações são facilmente

Garantia 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.

retiradas, restaurando assim a aparência de novo.

- Para restaurar o brilho original do inox após algum

tempo

de

uso,

sugerimos

usar

um

desengordurante tipo CIF, facilmente encontrado

nos supermercados
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