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Cátalogo técnico

ESTANTE PALMETAL
DESIGN E ACABAMENTO EM AÇO INOX

PALMETALPAL
móveis em aço inox



Introdução
Estante Palmetal
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Introdução
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A Palmetal fabrica estantes em aço
inoxidável com tubos de proteção para a
estocagem de produtos químicos, alimentos ou
qualquer material que necessite de ser
armazedado com limpeza e durabilidade
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Estante Palmetal 1800 x 1000 x 500 - chapa de 2mm escovada - em operação a bordo do navio Skandi Rio, construido pelo estaleiro Aker Promar
Câmara frigorífica -25ºC



Dados Técnicos
e características de acabamento e formas de conservação

Tamanho padrão da estante Palmetal
-largura: 400 ; 500; 600
-comprimento: 500 ; 600 ; 700 ; 800 ; 900 ; 1000 ;
1100 ; 1190
- altura: 1200 ; 1600; 1800; 2000 ; 2200
Acabamento
- Escovado
- Polido

Rodízio opcional
-Dois com trava, dois sem trava.

Tubos de proteção
-Com ou sem. Fixos ou removíveis com diâmetro
de½polegada.
Prateleiras
-Móveis
-Número: 3 ou 4 ou 5

Características do aço inoxidável
- AISI 304 liga 18.8
- Chapa de 1,0mm ; de 1,2mm ; de 1,5mm ou de
2,0mmde espessura.

Conservação
A conservação da Estante Palmetal deve ser feita
tomando os seguintes cuidados:
- Evitar expor o produto a substâncias ácidas e
corrosivas como ácidos e extremamaresia

- Lavar regularmente o produto usando esponja
suave ou em caso de arranhados ou sujeiras
encrostadas 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 encrostações
são facilmente retiradas, restaurando assim a
aparência de novo.

- Para restaurar o brilho original do inox após algum
t empo de u so , s u g e r imos u s a r um
desengordurante tipo CIF, facilmente encontrado
nos supermercados
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Garantia
Além de todos os diferencias citados, a Estante
Palmetal Padrão*(1) possui:
- Garantia contra defeito de fabricação, fornecida em
nossa empresa. Ataques químicos estão excluídos da
garantia.
- Recompra ao final da sua vida útil*(3): Ao final do seu
ciclo de trabalho nós recompramos seu Lavatório
Palmetal.



Desenho Técnico

Vista Frontal

Vista Superior
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Estante Palmetal com prateleira lisa
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