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USE CAIXAS DE PAINEL
EM AÇO INOX | ip66
MAIS SEGURANÇA,
MAIS SUSTENTABILIDADE,
MENOS CUSTOS E
DEZ ANOS DE GARANTIA

VANESSA MESQUISTA
VENCEDORA DO BBB14
CAPA DA REVISTA PLAYBOY

HISTÓRICO

DESENVOLVIMENTO E LIDERANÇA

“Deixe o futuro dizer a verdade, e avaliar cada um de
acordo com o seu trabalho e suas conquistas.”
Nikolas Tesla

Smiljan: 1853
Nova York: 1943

A Palmetal tem longa experiência e
reconhecimento na fabricação de CAIXAS DE PAINEL
ELÉTRICO em aço inoxidável.
Lançadas pela primeira vez em 2007, as CAIXAS
DE PAINEL ELÉTRICO PALMETAL conquistaram a
confiança de milhares de empresas, muitas delas de
grande porte, para serem o equipamento de proteção
às suas instalações elétricas.
Desde então a Palmetal vem investindo consistentemente
na melhoria da qualidade do produto, no atendimento
aos clientes e na velocidade de entrega. Atualmente
3/4 das entregas são feitas em até dois dias úteis a
partir do momento que o cliente contacta o nosso setor
comercial. Em outras empresas esse é o tempo que se
leva para obter uma resposta do orçamento.
Tanta regularidade juntamente com o nosso plano de
comunicação com o mercado fez da Palmetal a líder do
mercado em caixas de aço inoxidável.

PROGRAMA DE SUBSTITUIÇÃO
DE CAIXAS DE AÇO CARBONO POR CAIXAS DE
AÇO INOXIDÁVEL A UM PREÇO SUBSIDIADO
A PALMETAL É LIDER NA PRODUÇÃO DE CAIXAS EM AÇO INOXIDÁVEL,
E AGORA QUEREMOS LIVRAR SUA EMPRESA DAS CAIXAS DE AÇO
CARBONO. ENTRE EM CONTATO CONOSCO E SAIBA COMO VOCÊ PODE
ADQUIRIR CAIXAS DE INOX POR UM ANO A UM VALOR SUBSIDIADO.

POR QUE ENTRAR PARA O
PROGRAMA E OPTAR PELO
AÇO INOX?
1. Porque isso vai tornar sua empresa mais inovadora caso
revenda painéis elétricos

2. Seu cliente interno ou externo vai ficar surpreso e encantado
com o nível de qualidade do material que você vai oferecer

3. Sua empresa vai ficar muito mais sustentável, uma vez que
caixas de aço inox não precisam de nenhum tipo de pintura
poluente

4. Sua empresa vai reduzir custos, uma vez que a durabilidade
das caixas de inox é muito maior

5. Sua empresa vai elevar o grau de segurança das suas

instalações, pois, caixas em inox não sofrem corrosão e
por isso não correm o risco de entrada de líquidos gerando
danos ou curtos

6. Se sua empresa é do ramo off shore, de alimentos ou
farmacêutica, ela nem deveria ter caixas de aço carbono

7. Países avançados usam 8x mais aço inoxidável do que o

Brasil, pois, entendem que o inox fornece muito mais retorno
no médio e longo prazo

8. Se o equipamento que necessita da caixa elétrica é de alto
valor agregado, não faz nenhum sentido economizar um
pequeno valor na hora proteger um material que pode custar
mais de um milhão de reais

DIFERENCIAIS

Aço inoxidável

CONHEÇA A CAIXA

Todo o corpo e porta da caixa
são inteiramente fabricados
em chapas de aço inoxidável
AISI 304

Placa de montagem
A caixa já vem equipada com
uma placa de montagem de
alumínio de 4mm de espessura,
pintada na cor laranja através de
processo eletrostático

Borracha de vedação
A vedação da caixa é através de
borracha de poliuretano de alta
performance com regeneração
imediata

Opção de visor
Todos os modelos de Caixa
da Palmetal tem a opção
de virem com visor de
policarbonato transparente
na porta de inox

Calha de escoamento

A estrutura de todos os
modelos de Caixa Palmetal
são fabricados com uma
calha para proteger o interior
da caixa contra jatos de água
forte

Porta de inox
De acordo com cada modelo,
a caixa pode vir com 01 ou
02 portas de inox, com ou
ser visor

Fecho
Diferentes modelos de
fechos são utilizados de
acordo com a especificação
e capacidade da caixa
solicitada. Desde fecho
moeda até fechos cremona

DIFERENCIAIS

CONHEÇA A CAIXA

TRILHOS DE REGULAGEM
Ajuste a distância da sua
placa de montagem para
maior comodidade na hora
de passar cabos e ajustar
qualquer conexão

Olhal de Içamento
Olhais em aço inox super
reforçados para içamento
da caixa atraves de talhas e
guindastes

PORTAS REFORÇADAS
As portas são fabricadas em
chapa de 2,0mm para maior
firmeza e um mínimo efeito
de flambagem, elevando a
segurança do conjunto

CREMONAS
Segurança total para as caixas
de grande porte com o uso de
cremonas e varões que travam
as portas em cima e embaixo

SOLEIRAS
Soleiras em inox mantém
sua caixa longe do piso e
segura contra impactos,
água e poeira

CAIXAS DE aço INOX
SÃO MAIS SEGURAS
EQUIPAMENTOS IMPORTANTES DEVEM
SER PROTEGIDOS COM CAIXAS DE INOX
AO INVÉS DE CAIXAS DE AÇO CARBONO
VOCÊ INVESTE TEMPO E DINHEIRO CRIANDO UM SISTEMA
elétrico DELICADO para uma missão crítica, NÃO
FAZ SENTIDO TENTAR ECONOMIZAR UNS POUCOS REAIS
AO USAR UMA CAIXA DE AÇO CARBONO E COLOCAR SUA
INSTALAÇÃO EM RISCO
CAIXA PALMETAL COM COBERTURA

SEGURANÇA

VEDAÇÃO E RESISTÊNCIA COM IP-66

As Caixas Palmetal são fabricadas visando total
segurança e proteção dos equipamentos instalados
no seu inteiror. Devido a isso, as nossas caixas tem
a proteção IP66. O que significa: totalmente protegida
contra poeira e protegida contra jatos potentes d’água.
O corpo da caixa tem uma estrutura que
funciona como uma calha qeu conjuntamente com uma
borracah de poliuretano de ala performance, e desvia o
fluxo de água do exterior, impedindo que ela alcance o
equipamento.
Para operações ao tempo existe ainda a cobertura
externa que proprociona uma proteção extra a um valor
bem reduzido.
E por isso que as Caixas Palmetal operam em milhares
de empresas sem nunca terem apresentado falhas. É
um produto testado sob as condições mais intensas de
operação.

CAIXA PALMETAL COM COBERTURA
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Palmetal
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GARANTIA DE 10 ANOS
INCLUSIVE CONTRA ACIDENTES QUE
DANIFIQUEM A CAIXA
A PALMETAL É A ÚNICA INDÚSTRIA QUE OFERECE GARANTIA
/ SEGURO NAS CAIXAS ELÉTRICAS. ACREDITAMOS TANTO NA
CONFIABILIDADE DO NOSSO PRODUTO QUE EM CASO DE UMA
COLISÃO CONTRA A NOSSA CAIXA QUE DANIFIQUE O PRODUTO,
BASTA ENVIAR COM O FRETE PAGO PARA A NOSSA FÁBRICA QUE
CONSERTAREMOS O PRODUTO OU SUBSTITUIREMOS POR UMA
NOVA SEM CUSTOS PARA A EMPRESA

MODELOS DISPONÍVEIS

CAIXAS P010 A P050

Estes modelos de caixa para painel elétrico da Palmetal
são modelos mais compactos, com dimensões mais reduzidas.
Estas caixas tem como característica principal o uso de um (01)
fecho moeda e de uma (01) porta. É possível ter todos estes
modelos também com visor na porta.
Para as caixas deste modelo, são usadas chapas de aço
inoxidável AISI 304 de 1mm de espessura. Para medidas, furos e
recortes especiais, consulte nosso setor comercial.

Modelo

Dimensões
[CxPxA]

Chapa Corpo
Chapa Porta

Modelo
com visor

P010
P011
P012
P020
P021
P030
P040
P041
P042
P043
P050

350 x 150 x 200
300 x 150 x 300
300 x 250 x 300
200 x 150 x 350
350 x 200 x 350
250 x 150 x 400
350 x 200 x 400
400 x 200 x 400
300 x 250 x 400
400 x 300 x 400
500 x 200 x 400

1mm | 1mm
1mm | 1mm
1mm | 1mm
1mm | 1mm
1mm | 1mm
1mm | 1mm
1mm | 1mm
1mm | 1mm
1mm | 1mm
1mm | 1mm
1mm | 1mm

V010
V011
V012
V020
V021
V030
V040
V041
V042
V043
V050

MODELOS DISPONÍVEIS

CAIXAS P060 A P180

Estes modelos de caixa para painel elétrico da Palmetal
são modelos de médio porte, com dimensões maiores. Estas caixas
tem como característica principal o uso de dois (02) fechos moeda
e de uma (01) porta. É possível ter todos estes modelos também
com visor na porta.
Para as caixas deste modelo, são usadas chapas de aço
inoxidável AISI 304 de até 2mm de espessura. Para medidas, furos
e recortes especiais, consulte nosso setor comercial.
Modelo
P060
P070
P071
P080
P090
P100
P101
P103
P105
P107
P108
P110
P120
P121
P130
P140
P143
P145
P150
P160
P170
P180

Dimensões
[CxPxA]
400 x 200 x 500
400 x 250 x 500
400 x 300 x 500
600 x 200 x 500
500 x 200 x 600
500 x 250 x 600
500 x 300 x 600
600 x 300 x 600
700 x 200 x 650
500 x 300 x 700
600 x 350 x 700
500 x 200 x 750
500 x 250 x 750
500 x 350 x 750
600 x 250 x 750
600 x 400 x 750
800 x 300 x 800
600 x 350 x 900
600 x 200 x 950
600 x 300 x 950
700 x 250 x 1050
700 x 400 x 1050

Chapa Chapa
Corpo Porta
1,2mm | 1,5mm
1,2mm | 1,5mm
1,2mm | 1,5mm
1,2mm | 1,5mm
1,2mm | 1,5mm
1,2mm | 1,5mm
1,2mm | 1,5mm
1,2mm | 1,5mm
1,2mm | 1,5mm
1,2mm | 1,5mm
1,2mm | 1,5mm
1,2mm | 1,5mm
1,2mm | 1,5mm
1,2mm | 1,5mm
1,2mm | 1,5mm
1,2mm | 1,5mm
1,2mm | 2,0mm
1,2mm | 2,0mm
1,2mm | 2,0mm
1,2mm | 2,0mm
1,2mm | 2,0mm
1,2mm | 2,0mm

Modelo
com visor
V060
V070
V071
V080
V090
V100
V101
V103
V105
V107
V108
V110
V120
V121
V130
V140
V143
V145
V150
V160
V170
V180

MODELOS DISPONÍVEIS

CAIXAS P181 A P200

Estes modelos de caixa para painel elétrico da Palmetal
são modelos de grande porte, com caixas de grandes dimensões.
Estas caixas tem como característica principal o uso de um (01)
fecho cremona e de uma (01) porta. É possível ter todos estes
modelos também com visor na porta.
Para as caixas deste modelo, são usadas chapas de aço
inoxidável AISI 304 de até 2mm de espessura. Para medidas, furos
e recortes especiais, consulte nosso setor comercial.

Modelo

Dimensões
[CxPxA]

Chapa Corpo
Chapa Porta

Modelo
com visor

P181
P182
P190
P200

800 x 250 x 1100
800 x 350 x 1100
750 x 350 x 1200
750 x 500 x 1200

1,2mm | 2mm
1,2mm | 2mm
1,2mm | 2mm
1,2mm | 2mm

V181
V182
V190
V200

MODELOS DISPONÍVEIS

CAIXAS P210 A P241

Estes modelos de caixa para painel elétrico da Palmetal
são modelos de grande porte, com caixas de grandes dimensões.
Estas caixas tem como característica principal o uso de um
(01) fecho cremona e de duas (02) portas. Este modelo já vem
equipado com soleira e quatro (04) olhais de içamento.
Para melhor aproveitamento da placa de montagem,
esta caixa é fabricada com longarinas laterais para ajuste e
posicionamento da placa. É possível ter estes modelos também
com visor nas portas.
Para as caixas deste modelo, são usadas chapas de aço
inoxidável AISI 304 de 2mm de espessura. Para medidas, furos e
recortes especiais, consulte nosso setor comercial.

Modelo
P210
P220
P230
P240
P241

Dimensões
[CxPxA]
950 x 350 x 1350
950 x 500 x 1350
1050 x 350 x 1500
1050 x 500 x 1500
1050 x 350 x 1600

Chapa Corpo
Chapa Porta

Modelo
com visor

1,5mm | 2mm
1,5mm | 2mm
2,0mm | 2mm
2,0mm | 2mm
2,0mm | 2mm

V210
V220
V230
V240
V241

MODELOS DISPONÍVEIS

CAIXAS P242 A P280

Estes modelos de caixa para painel elétrico da Palmetal
são modelos de grande porte, com caixas de grandes dimensões,
chegando até a 2 metros de altura. Estas caixas tem como
característica principal o uso de dois (02) fechos cremona e de
duas (02) portas. Este modelo já vem equipado com soleira e seis
(06) olhais de içamento.
Para melhor aproveitamento da placa de montagem,
esta caixa é fabricada com longarinas laterais para ajuste e
posicionamento da placa. É possível ter estes modelos também
com visor nas portas.
Para as caixas deste modelo, são usadas chapas de aço
inoxidável AISI 304 de 2mm de espessura. Para medidas, furos e
recortes especiais, consulte nosso setor comercial.

Modelo
P242
P250
P260
P270
P280

Dimensões
[CxPxA]
1200 x 400 x 1600
1200 x 400 x 1750
1200 x 500 x 1750
1400 x 500 x 2000
1400 x 600 x 2000

Chapa Corpo
Chapa Porta

Modelo
com visor

2mm | 2mm
2mm | 2mm
2mm | 2mm
2mm | 2mm
2mm | 2mm

V242
V250
V260
V270
V280

TORRES DE COMUNICAÇÃO, PARQUES
EÓLICOS E OUTRAS INSTALAÇÕES
OUTDOOR PRECISAM DE CAIXAS DE INOX
A VERDADEIRA ECONOMIA PARA APLICAÇÕES DE
TELECOMUNICAÇÃO, GERAÇÃO EÓLICA E AFINS É USAR CAIXAS
DE AÇO INOX. e o único material que permanecerá em
perfeito estado por décadas proprocionando um
altíssimo retorno sobre o iNvestimento

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS
COMPLEMENTOS PARA A CAIXA

COBERTURA PARA CAIXA
A cobertura para caixa é uma opção para os clientes que desejam ter uma
proteção extra para o equipamento. Disponível para os modelos P010 a
P180 e também para as caixas com visor, a cobertura ajuda a proteger a
caixa em ambientes extremos. A cobertura pode vir diretamente soldada e
presa na caixa, ou solta, para fixação pelo próprio cliente. A Cobertura da
caixa custa 25% do valor da caixa

ORELHAS DE FIXAÇÃO
Orelhas de fixação podem ser adicionadas a parte superior e inferior da
caixa para auxilio na fixação. Elas estão disponíveis do modelo P010 ao
P180. O valor é de R$100 (sujeito a atualização)

PERGUNTAS FREQUENTES

ENTENDA MELHOR A CAIXA DE PAINEL ELÉTRICO
Vocês fazem caixas em tamanho especial?
Fazemos, mas, aconselhamos a você comprar um produto padrão. As caixas padrão são
fabricadas mais rápido a um preço mais barato que os modelos especiais.
Vocês fazem caixas em inox 316L?
Fazemos, mas, aconselhamos a você comprar um produto padrão, a não ser que você vá
trabalhar em um laboratório ou ambiente muito ácido ou diretamente em contato com o mar.
O valor de uma caixa 316L é 45% a mais sob o preço de uma padrão.
Vocês fazem furação sob desenho?
Fazemos com furadeira e corte a plasma. Se você precisar de furos de alta precisão é preciso
informar para ser feito em puncionadeira CNC.
Vocês fazem a caixa com chapa mais grossa?
Fazemos até a espessura de 3mm.
Projetei uma caixa muito personalizada, posso mandar o projeto para vocês
analisarem sem compromisso?
Não! Não pode! Não vamos analisar. Se quiser você quiser muito mesmo nós vamos cobrar
a análise. Ela sai apartir de R$5.000,00.
Vocês fazem caixa com porta dupla?
Por enquanto não.
Vocês possuem caixa a prova de explosão?
Por enquanto não também.
Vale mais a pena comprar uma caixa de inox do que uma de aço carbono?
Se sua empresa é de alto nível e o projeto é de longo prazo vale e vale muito. Se seu
equipamento vai funcionar por um ou dois anos a caixa de aço carbono é a melhor opçao. Se
o seu equipamente vai funcionar por uma década ou mais o aço inox é disparado a melhor
opção, pois, economiza em muito o tempo e o dinheiro de reposição e eleva a segurança da
sua instalação.

Qual a garantia da caixa?
Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação e seguro contra acidentes. Caso sua caixa
sofra uma colisão ou queda, basta enviar para a Palmetal que vamos repará-la sem custo
ou lhe fornecer uma nova, caso seja inviável o reparo.
Qual o tipo de manutenção que essa caixa precisa?
Apenas trocar as borrachas de vedação a cada 05 anos e limpar a caixa para que nenhuma
sujeira se encruste nela.
Estou com muita pressa, vocês entregam via aérea?
Perfeitamente! Trabalhamos com várias empresas de logística que fazem entrega via aérea.
Vocês tem estoque?
Sim! Temos um amplo estoque dos modelos com maior saída. Se o modelo não houver em
estoque levamos 02 semanas para fabricar.
Quanto tempo para fabricar uma Caixa em tamanho especial?
Normalmente 15 dias úteis.
Vocês fazem assistência técnica no local?
Não. Nossa garantia é feita em nossa empresa.
Comprei a caixa e não gostei, quero desistir da compra. Como eu faço?
Nas milhares de transações que fizemos isso aconteceu não mais que três vezes, nesse caso
você devolve o produto com o frete pago e faremos a devolução integral de qualquer valor
que tenhamos recebido.
Comprei a caixa e ela veio com um defeito de fabricação. O que eu faço?
Isso também é muito raro de acontecer, mas, caso aconteça basta tirar uma foto e enviar para
o nosso sac, sac@palmetal.com.br, que nós vamos pegar sua caixa e devolver uma nova
sem custo nenhum de frete para a sua empresa.

CLIENTES

EMPRESAS USUÁRIAS DAS CAIXAS PALMETAL

“A Palmetal sempre me atende super bem, cumpre
com os prazos de entrega e os produtos são
impecáveis. Atende nossas necessidades e sem dúvida
vamos manter a parceria por muitos anos.”
Anderson Bentes
Acetecno

MISSÃO CORPORATIVA:
Proporcionar as pessoas conforto e satisfação atraés dos nossos móveis
MISSÃO SOCIAL:
Desenvolver o Brasil através da educação das crianças

PALMETAL METALÚRGICA S/A
RUA RIO APA, 188
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ 39.139.985/0001-76
WWW.PALMETAL.COM.BR
PALMETAL@PALMETAL.COM.BR
21 24816453

