LAVATÓRIO PALMETAL

Catálogo Técnico 2016 | 2017

MISSÃO CORPORATIVA
Proporcionar às pessoas conforto e satisfação através dos nossos móveis.
MISSÃO SOCIAL
Desenvolver o Brasil através da educação das crianças.

INTRODUÇÃO
Lavar as mãos é um dos atos mais simples e antigos da humanidade. Todavia, quando há a
necessidade de um médico lavar as mãos para uma cirurgia ou quando há uma grande quantidade
de profissionais que precisam, em um curto espaço de tempo, lavar as mãos, esse ato assume
um grau razoável de complexidade.
Para um processo crítico como esse é importante que os produtos passem a segurança necessária
para que tudo funcione consistentemente, de forma segura e sem paradas.
Há quase duas décadas os Lavatórios Palmetal vêm ajudando grandes hospitais a salvar milhares
- e talvez milhões - de vidas. Essa é a família de produtos que se encontra em operação em todos
os estados do Brasil, na maioria dos grandes hospitais e em diversas indústrias.
Em 2014, a Palmetal fez uma atualização desse móvel incorporando uma série de
melhorias para torná-lo ainda mais funcional e seguro. Foram centenas de horas de projeto
para proporcionar às empresas a melhor experiência de compra possível e uma solução sem
equivalência no mercado.
Entre as melhorias podemos citar:
1. Sistema de instalação mais simples e mais seguro - evitando eventuais quedas involuntárias
do produto;
2. Chapa de maior espessura, agora em 1mm (#20 ) – evitando amassamentos e descolamento
na lateral do lavatório;
3. Facilidade na escolha e na especificação através de um farto material técnico e imagens bem
claras mostrando o tamanho real do produto – No mercado os outros produtos do gênero são
feitos sob projeto em um prazo longo. Na Palmetal possuímos um amplo estoque acabado;
4. Garantia de 10 anos – única no mercado;
5. Sistema de acessórios específico para cada modelo – para agilizar a instalação e uso do
Lavatório Palmetal.
Por tudo isso, a Palmetal disponibilizou ao mercado produtos incomparáveis para
lavagem das mãos. Ao adquirir um Lavatório Palmetal, você estará adquirindo mais do que um
produto, você estará adquirindo segurança, conforto e satisfação.

SEGMENTOS DE APLICAÇÃO
ONDE NOSSOS LAVATÓRIOS ESTÃO EM USO

Indústria

Construção Civil

O alto grau de padronização, a variedade de modelos e a alta resistência são fatores relevantes que fazem
com que a família de Lavatórios Palmetal seja ideal para as indústrias. Se o setor crescer, ou houver a
necessidade de abrir uma nova planta fabril, a empresa estará segura de que a Palmetal terá em estoque um
produto idêntico ao comprado anteriormente, assegurando uma uniformidade e toda fábrica. Além disso os
Lavatórios Palmetal auxiliam na redução dos custos através do nosso sistema único de 10 anos de garantia.

O Lavatório Palmetal é perfeito para canteiros de obras que prezam pela qualidade e querem oferecer
aos seus funcionários um produto ideal e de alta confiabilidade. É bastante comum as empreiteiras
optarem por lavatórios de chapa fina e/ou aço 430. Muitas vezes no meio da obra, o lavatório se parte e é
preciso comprar um novo com urgência. Investindo no Lavatório Palmetal, a construtora além de garantir
a perfeita higienização, pode aproveitar o produto para a obra subsequente. Isso é mais economia e mais
sustentabilidade.

Laboratórios e Hospitais
Quando se trata de Laboratórios Farmacêuticos e Hospitais o Lavatório Palmetal supera expectativas. Além da padronização, temos o exclusivo design com cantos arredondados, acabamento escovado com película de proteção e
torneira que possui alavanca para acionamento com o cotovelo, proporcionando a completa higienização das mãos dos profissionais de saúde de forma prática e segura. A série RDC preenche completamente as normas da vigilância
sanitária. E além de tudo isso, a Palmetal entrega conforto e satisfação com os 10 anos de garantia. A Palmetal é totalmente comprometida em promover a nobre tarefa de salvar vidas.
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DIFERENCIAIS DO LAVATÓRIO
POR QUE ESCOLHER LAVATÓRIOS PALMETAL

Reforços de inox
Medidas variadas

Chapa de aço inox AISI 304
1 mm #20 com película

Tamanhos e modelos

de proteção e acabamento

padronizados específicos para

escovado

cada aplicação

Facilidade de instalação
Sistema de fixação simples e

Cantos arredondados

resistente para uma instação
Cantos arredondados para maior
facilidade de limpeza

rápida e segura.

Construção robusta
Garantia de 10 anos* Palmetal

Design
Linhas elegantes para que o
produto além de funcionalidade
tenha aparência

*Vide termos de garantia

A LINHA COMPLETA
OPÇÕES DE LAVATÓRIOS

Especial A

Especial A-RDC

Padrão

Padrão RDC

Especial B

Especial B RDC

Torneira fixada na bancada
do lavatório para uso
industrial.

Torneira fixada na bancada
do Lavatório para uso
cirúrgico.

Torneira fixada na parede
para uso industrial.

Torneira fixada na parede
para uso cirúrgico.

Torneira fixada na parede
para uso industrial com
chapa de proteção.

Torneira fixada na parede,
para uso cirúrgico com
chapa de proteção.

ESPECIFICAÇÕES
MODELO ESPECIAL A
O Lavatório Palmetal | Modelo Especial A foi projetado originalmente para embarcações offshore. Pode ser usado em indústrias, canteiros de obras e até mesmo em hospitais, exceto para
procedimentos cirúrgicos. Sua instalação é bastante simples e segura.
Seu design com laterais e cantos arredondados garante maior segurança e fácil higienização. Seu
corpo é totalmente fabricado em aço inox AISI 304 com espessura de 1 mm e acabamento escovado
com película de proteção. O frontispício chanfrado superior de 100 mm protege contra leves respingos
de água e completa o acabamento da peça. O escoamento é feito por uma válvula central de 3 1/2”.
Sua principal vantagem é permitir a fixação de torneiras no próprio lavatório. De acordo com a Norma
Regulamentadora NR 24 – CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO
as torneiras devem ser do tipo comum espaçadas em 600 mm, devendo haver disposição de 1 (uma)
torneira para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou em caso de operações insalubres é necessário
um lavatório para cada 10 (dez) trabalhadores.

Lavatório Palmetal | Modelo Especial A 1000

Este produto é muito usado quando não se quer ou não é permitido fazer a instalação hidráulica na
parede, como por exemplo no caso de anteparas de navios. Esta bancada também serve como apoio
para pequenos objetos.
Confiamos tanto na durabilidade do nosso produto que oferecemos 10 anos de garantia
(em nossa fábrica) contra quebras e defeito de fabricação. Se por acaso algum funcionário amassou
sem querer o seu Lavatório Palmetal, basta nos enviar (frete por conta do cliente)que restauramos seu
produto.
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LEGENDA - Quantidade de torneiras de acordo com a NR 24

00

LEGENDA - Quantidade de torneiras brevemente fora da NR 24. Torneiras
equidistantes da borda.

ESPECIFICAÇÕES
MODELO ESPECIAL A
Vista frontal

Vista lateral

520

270

250

350

100

140

Comprimento

Material

Aço inoxidável AISI 304

Espessura

#20 - 1 mm

Acabamento

Escovado com película de
proteção

Comprimento

MEDIDA

PESO

(em metros)

1,00

11,70 kg

1,20

13,40 kg

1,40

15,10 kg

1,50

18,00 kg

1,60

16,80 kg

1,80

18,50 kg

2,00

20,30 kg

2,50

24,50 kg

3,00

28,80 kg

280

Vista superior

Acessórios

380

520

80

20

Vista isométrica

Torneira Fabrimar

40

Torneira com saída lateral para aplicação em
bancada Pratika em metal cromado.
Código:1167-P-CR-CC

Válvula e Sifão

Conjunto de válvula e sifão sanfonado modelo
matálico.

Buchas e Parafusos

Conjunto de 10 buchas S8 e 10 parafusos
sextavados com rosca soberba M5 X 50 MM / M6
x 40 mm em aço inox.

ESPECIFICAÇÕES TORNEIRAS
MODELO ESPECIAL A

Torneira Fabrimar Pratika

Torneira com saída lateral para aplicação em bancada Pratika em metal cromado.
Código: 1167-P-CR-CC .
Possui tubo e arejador articuláveis além de um sistema de alavanca que permite o acionamento
da torneira mesmo com as mãos ocupadas ou sujas. Por esta razão é indicada para uso em
indústrias, hospitais (exceto centros cirúgicos), clínicas médicas e odontológicas, com o
máximo de praticidade e higiene. Ideal para ser fixada na bancada de 80 mm do Lavatório
Palmetal |Modelo Especial A.

Torneira Gyro Fabrimar

Torneira de bancada com tubo alto móvel.
Código: 1198-GY
Dotada de um acabamento tipo volante com perfeita ergonomia para abrir e fechar a
torneira, a qual possui acionamento convencional. Seu acabamento superficial é cromado
e de altíssima qualidade, além disso possui um tranquilizador com jato concentrado e sem
respingos e entrada de 1/2’’. Esta torneira é ideal para ser fixada na bancada de 80 mm do
Lavatório Palmetal |Modelo Especial A e indicada para uso no setor de construção civil.

Número de torneiras sugeridas

Comprimento

MEDIDA

TORNEIRAS

(em metros)

1,00

1

2

1,20

2

2

1,40

2

2

1,50

2

2

1,60

2

3

1,80

3

3

2,00

3

4

2,50

4

4

3,00

5

5

* Quantidade de torneiras de acordo com a NR 24.
* Quantidade de torneiras brevemente fora da NR 24. Torneiras equidistante da borda.

De acordo com a Norma Regulamentadora NR 24 – CONDIÇÕES SANITÁRIAS
E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO as torneiras devem ser
espaçadas em 600 mm, devendo haver disposição de 1 (uma) torneira
para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou em caso de operações
insalubres é necessário um lavatório para cada 10 (dez) trabalhadores.

ESPECIFICAÇÕES
MODELO ESPECIAL A RDC
O Lavatório Palmetal | Modelo Especial A RDC 50 é direcionado para uso em cirurgias e deve ser escolhido
quando não há possibilidade de instalação de torneira na parede. Ele é amplo, resistente e próprio para centros
cirúrgicos ou mesmo para atendimento ambulatorial de alta qualidade. Sua instalação é bastante simples e
muito segura.
Seu design com laterais e cantos arredondados garante segurança e fácil higienização. Seu corpo é totalmente fabricado
em chapa de aço inox AISI 304 com 1mm de espessura, acabamento escovado e película de proteção. Dotado de
um frontispício chanfrado superior que protege contra leves respingos de água e completa o acabamento da peça.
As dimensões do Lavatório Palmetal | Modelo Especial A RDC 50 atendem rigorosamente à resolução
da Diretoria Colegiada da Anvisa de nº 50, - a RDC 50 - que diz que o móvel precisa ter dimensões
mínimas iguais a 500 mm de largura, 500 mm de profundidade e 1000 mm de comprimento
além de ter o acréscimo de 800 mm ao comprimento da peça a cada nova torneira inserida.
Essas medidas permitem a perfeita higienização das mãos e antebraços dos profissionais de saúde.
Sua característica principal é o fato de possuir uma pequena bancada traseira com 80 mm de largura para fixar
torneiras. O escoamento é feito por uma válvula central de 3 1/2”.
Lavatório Palmetal | Modelo Especial A RDC 50 1000

Combine o Lavatório Palmetal | Modelo Especial A RDC 50 com torneiras que possuem alavancas para acionamento
com o cotovelo para garantir a máxima segurança para os pacientes e reduzir o risco de infecção hospitalar.
Recomendamos desinstalar o Lavatório a cada 06 meses para limpeza da parede que sustenta o produto.
Confiamos tanto na durabilidade do nosso produto que oferecemos 10 anos de garantia (em nossa
fábrica) contra quebras e defeito de fabricação. Se por acaso algum funcionário amassou sem querer o seu
Lavatório Palmetal, basta nos enviar (frete por conta do cliente) que restauramos seu produto sem fazer perguntas.
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LEGENDA - Quantidade de torneiras de acordo com a recomendação da Anvisa.

00

3

LEGENDA - Quantidade de torneiras brevemente fora da recomendação da Anvisa.
Para uso nessa quantidade, sugerimos uma consulta ao respectivo órgão de
fiscalização de sua cidade.

ESPECIFICAÇÕES
MODELO ESPECIAL A RDC

Vista frontal

Vista lateral
Comprimento

Aço inoxidável AISI 304

Espessura

#20 - 1 mm

Acabamento

Escovado com película de
proteção

Comprimento

MEDIDA

PESO

(em metros)

1,00

17,35 kg

1,20

20,00 kg

1,40

22,60 kg

1,50

23,90 kg

1,60

25,20 kg

1,80

27,80 kg

2,00

30,40 kg

2,50

36,95 kg

3,00

43,50 kg

500

100

140

640

500

600

Material

360

Vista superior

500

640

80

20

Vista isométrica

Acessórios
Torneira para acionamento com cotovelo
40

Torneira WOG Profissional Lavatório Aço Inox 304 para
acionamento com cotovelo e aplicação em bancada.
Código: 569012.

Válvula e Sifão
Conjunto de válvula e sifão sanfonado
.
modelo metálico.

Buchas e Parafusos
Conjunto de 10 buchas S8 e 10 parafusos
sextavados com rosca soberba M5 X 50 mm
/ M6 X 40 mm em aço inox.

ESPECIFICAÇÕES TORNEIRAS
MODELO ESPECIAL A RDC
Torneira WOG
Torneira WOG Profissional Lavatório Aço Inox 304 para acionamento com cotovelo e aplicação
em bancada.
Código: 569012.
Possui acionamento com cotovelo pelo sistema de alavanca, possibilitando o uso
mesmo com as mão ocupadas ou sujas. Por esta razão é mais indicada para uso em
hospitais, clínicas médicas e odontológicas, com o máximo de praticidade e higiene.
Ideal para fixação na bancada traseira de 80 mm do Lavatório Palmetal | Modelo Especial A
RDC, o qual possui dimensões que atendem rigorosamente à resolução da Diretoria Colegiada
da Anvisa de nº 50, - a RDC 50 - que diz que o móvel precisa ter dimensões mínimas
iguais a 500 mm de largura, 500 mm de profundidade e 1000 mm de comprimento. Essas
medidas permitem a perfeita higienização das mãos e antebraços dos profissionais de saúde.

Número de torneiras sugeridas

Comprimento
(em metros)

MEDIDA

TORNEIRAS

1,00

1

1

1,20

1

1

1,40

1

1

1,50

1

1

1,60

1

2

1,80

2

2

2,00

2

2

2,50

2

3

3,00

3

3

* Quantidade de torneiras de acordo com a recomendação da Anvisa.
* Quantidade de torneiras brevemente fora da recomendação da Anvisa. Para uso nessa quantidade.
sugerimos uma consulta ao respectivo órgão de fiscalização de sua cidade

A Diretoria Colegiada da Anvisa de nº 50, - a RDC 50 - que diz que o móvel precisa ter
o acréscimo de 800 mm ao comprimento da peça a cada nova torneira a ser inserida.
Essas medidas permitem a perfeita higienização das mãos e antebraços dos profissionais de
saúde.

ESPECIFICAÇÕES
MODELO ESPECIAL B
O Lavatório Palmetal | Modelo Especial B é amplamente usado em indústrias, canteiros de obras
e até mesmo em hospitais, desde que não seja para procedimentos cirúrgicos. Sua instalação é
bastante simples e resistente. Seu design com laterais e fundos arredondados garante segurança
e fácil higienização. Seu corpo é de aço inox AISI 304, espessura de 1mm, com acabamento
escovado e película de proteção.
O escoamento é feito por uma válvula central de 3 1/2”. Sua característica principal é o fato de
possuir um frontispício com de 300 mm de altura que protege a parede do desgaste causado
pelos respingos de água ao longo do tempo.
Esse modelo deve ser a escolha preferencial quando for possível instalar a torneira na parede
e não houver nenhum empecilho para o frontispício alto, como tomadas por exemplo. O custo é
um pouco mais alto que o Lavatório Palmetal|Modelo Padrão porém a proteção estabelecida pela
chapa traseira compensa o investimento.
De acordo com a Norma Regulamentadora NR 24 – CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO
NOS LOCAIS DE TRABALHO as torneiras devem ser do tipo comum espaçadas em 600 mm,
devendo haver disposição de 1 (uma) torneira para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou
em caso de operações insalubres é necessário um lavatório para cada 10 (dez) trabalhadores.
Lavatório Palmetal | Modelo Especial B 1000

Confiamos tanto na durabilidade do nosso produto que oferecemos 10 anos de garantia
(em nossa fábrica) contra quebras e defeito de fabricação. Se por acaso algum funcionário
amassou sem querer o seu Lavatório Palmetal basta enviar para a nossa fábrica (frete por conta
do cliente) que restauramos seu produto sem fazer perguntas.
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LEGENDA - Quantidade de torneiras de acordo com a NR 24

00

LEGENDA - Quantidade de torneiras brevemente fora da NR 24. Torneiras
equidistantes da borda.

ESPECIFICAÇÕES
MODELO ESPECIAL B

Vista frontal

Vista lateral
Material

Aço inoxidável AISI 304

Espessura

#20 - 1 mm

Acabamento

Escovado com película de
proteção

Comprimento

MEDIDA

PESO

(em metros)

1,00

12,80 kg

1,20

14,70 kg

1,40

16,60 kg

1,50

17,60 kg

1,60

18,55 kg

1,80

20,50 kg

2,00

22,40 kg

2,50

27,20 kg

3,00

32,00 kg

440

270

250

550

340

300

Comprimento

280

Vista superior

380

440

20

Vista isométrica

Acessórios
Torneira Fabrimar

40

Torneira de parede Pratika em metal cromado.
Código: 1157-P

Válvula e Sifão

Conjunto de válvula e sifão sanfonado modelo
matálico.

Buchas e Parafusos

Conjunto de 10 buchas S8 e 10 parafusos
sextavados com rosca soberba M5 X 50 MM / M6
x 40 mm em aço inox.

ESPECIFICAÇÕES TORNEIRAS
Torneira Fabrimar Pratika

Torneira Fabrimar Pratika

Torneira de parede Pratika em metal cromado.
Código: 1157-P

Torneira de parede com saída lateral Pratika em metal
cromado.
Código: 1168-P

MODELO ESPECIAL B

De acordo com a Norma Regulamentadora NR 24 –
CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS
DE TRABALHO as torneiras devem ser espaçadas
em 600 mm, devendo haver disposição de 1 (uma)
torneira para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores
ou em caso de operações insalubres é necessário um
lavatório para cada 10 (dez) trabalhadores.

Torneiras projetadas para serem fixada na parede e também no frontispício, o qual protege a parede do desgaste
causado pelos respingos de água ao longo do tempo. Possuiem um sistema de alavanca, permitindo o acionamento da
torneira mesmo com as mãos ocupadas ou sujas. Por esta razão são mais indicadas para uso em indústrias, hospitais
(exceto centros cirúgicos), clínicas médicas e odontológicas, com o máximo de praticidade e higiene possível.
Número de torneiras sugeridas

Torneira Fabrimar

Torneira de parede com tubo articulado
Código: 1169-GY

Torneira projetada para ser fixada na parede e também no frontispício, o qual protege a parede do
desgaste causado pelos respingos de água ao longo do tempo. Dotada de um acabamento tipo
volante com perfeita ergonomia para abrir e fechar a torneira, a qual possui acionamento convencional.
Seu acabamento superficial é cromado e de altíssima qualidade. Indicada para uso no setor de
construção civil.

Comprimento

MEDIDA

TORNEIRAS

(em metros)

1,00

1

2

1,20

2

2

1,40

2

2

1,50

2

2

1,60

2

3

1,80

3

3

2,00

3

4

2,50

4

4

3,00

5

5

* Quantidade de torneiras de acordo com a NR 24.
* Quantidade de torneiras brevemente fora da NR 24. Torneiras equidistante da borda.

ESPECIFICAÇÕES
MODELO ESPECIAL B RDC
O Lavatório Palmetal | Modelo Especial B RDC é o modelo mais adequado para centros
cirúrgicos, pois além de seguir as normas da Anvisa, possui a chapa de proteção, o
frontispício. Sua instalação é bastante simples e sua estrutura é extramemente resistente.
Seu design com laterais e fundos arredondados garante segurança e fácil higienização. Seu
corpo é totalmente fabricado em aço inox AISI 304, espessura de 1mm, com acabamento
escovado e película de proteção.
O escoamento é feito por uma válvula central de 3 1/2”. Sua característica principal
é o fato de possuir um frontispício com de 300 mm de altura, o qual protege
a parede do desgaste causado pelos respingos de água ao longo do tempo.
Esse modelo deve ser a escolha preferencial quando for possível instalar a torneira na
parede e não houver nenhum empecilho para o frontispício alto, como tomadas por exemplo.
O custo é um pouco mais alto que o Lavatório Palmetal|Modelo Padrão RDC porém a proteção
estabelecida pela chapa traseira compensa o investimento.

Lavatório Palmetal | Modelo Especial B RDC 1000

As dimensões do Lavatório Palmetal | Modelo Especial B RDC 50 atendem
rigorosamente à resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa de nº 50, - a RDC
50 - que diz que o móvel precisa ter dimensões mínimas iguais a 500 mm de
largura, 500 mm de profundidade e 1000 mm de comprimento além de ter o
acréscimo de 800 mm ao comprimento da peça a cada nova torneira inserida.
Confiamos tanto na durabilidade do nosso produto que oferecemos 10 anos de
garantia (em nossa fábrica) contra quebras e defeito de fabricação. Se por acaso algum
funcionário amassou sem querer o seu Lavatório Palmetal basta enviar para a nossa
fábrica (frete por conta do cliente) que restauramos seu produto sem fazer perguntas.
Recomendamos desinstalar o Lavatório a cada 06 meses para limpeza da parede que sustenta
o produto.

3
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LEGENDA - Quantidade de torneiras de acordo com a recomendação da Anvisa.

00

3

LEGENDA - Quantidade de torneiras brevemente fora da recomendação da Anvisa.
Para uso nessa quantidade, sugerimos uma consulta ao respectivo órgão de
fiscalização de sua cidade.

ESPECIFICAÇÕES
MODELO ESPECIAL B RDC

Vista lateral

Vista frontal

560

Aço inoxidável AISI 304

Espessura

#20 - 1 mm

Acabamento

Escovado com película de
proteção

Comprimento

MEDIDA

PESO

(em metros)

1,00

18,40 kg

1,20

21,20 kg

1,40

24,00 kg

1,50

25,40 kg

1,60

26,80 kg

1,80

29,60 kg

2,00

32,40 kg

2,50

39,40 kg

3,00

46,40 kg

500

500

800

300

300

Comprimento

Material

360

Vista superior

Vista isométrica

Acessórios

500

560

Torneira para acionamento com cotovelo
Torneira de parede WOG Profissional Lavatório Aço Inox 304
para acionamento com cotovelo.
Código: 559012.

Válvula e Sifão
Conjunto de válvula e sifão sanfonado
.
modelo metálico.

40

Buchas e Parafusos

Conjunto de 10 buchas S8 e 10 parafusos
sextavados com rosca soberba M5x50 mm /
M6x40 mm em aço inox.

ESPECIFICAÇÕES TORNEIRAS

MODELO ESPECIAL B RDC

Torneira WOG
Torneira de parede WOG Profissional Lavatório Aço Inox 304 para acionamento com
cotovelo.
Código: 559012.
Possui acionamento com cotovelo pelo sistema de alavanca possibilitando o uso
mesmo com as mão ocupadas ou sujas. Por esta razão é indicada para uso em
hospitais, clínicas médicas e odontológicas, com o máximo de praticidade e higiene.
Torneira projetada para ser fixada na parede e também no frontispício, o qual
protege a parede do desgaste causado pelos respingos de água ao longo do tempo.
Este produto possui dimensões que atendem rigorosamente à resolução da Diretoria
Colegiada da Anvisa de nº 50, - a RDC 50 - que diz que o móvel precisa ter dimensões mínimas
iguais a 500 mm de largura, 500 mm de profundidade e 1000 mm de comprimento. Essas
medidas permitem a perfeita higienização das mãos e antebraços dos profissionais de saúde.

Número de torneiras sugeridas

Comprimento
(em metros)

MEDIDA

TORNEIRAS

1,00

1

1

1,20

1

1

1,40

1

1

1,50

1

1

1,60

1

2

1,80

2

2

2,00

2

2

2,50

2

3

3,00

3

3

* Quantidade de torneiras de acordo com a recomendação da Anvisa.
* Quantidade de torneiras brevemente fora da recomendação da Anvisa. Para uso nessa quantidade.
sugerimos uma consulta ao respectivo órgão de fiscalização de sua cidade

A Diretoria Colegiada da Anvisa de nº 50, - a RDC 50 - que diz que o
móvel precisa ter o acréscimo de 800 mm ao comprimento da peça a
cada nova torneira a ser inserida.Essas medidas permitem a perfeita
higienização das mãos e antebraços dos profissionais de saúde.

ESPECIFICAÇÕES
MODELO PADRÃO
O Lavatório Palmetal | Modelo Padrão é o modelo mais vendido da família de Lavatórios e
vem sendo usado há mais de uma década por centenas de empresas com total satisfação.
Ele é compacto, versátil e totalmente indicado para uso em indústrias, canteiros de
obras e até mesmo em hospitais, desde que não seja para procedimentos cirúrgicos.
Seu design com laterias e fundos arredondados garante segurança e fácil higienização. Seu
corpo é totalmente fabricado em aço inox AISI 304, espessura de 1mm, com acabamento
escovado com película de proteção. O frontispício chanfrado superior protege contra
leves respingos de água e completa o acabamento da peça. Sua instalação é bastante
simples extremamente resistente. O escoamento é feito por uma válvula central de 3 1/2”.
Escolha esse modelo quando puder instalar a torneira na parede e desejar um custo reduzido em
relação ao Lavatório Palmetal | Modelo Especial B.

Lavatório Palmetal | Modelo Padrão 1000

De acordo com a Norma Regulamentadora NR 24 – CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO
NOS LOCAIS DE TRABALHO as torneiras devem ser do tipo comum espaçadas em 600 mm,
devendo haver disposição de 1 (uma) torneira para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou
em caso de operações insalubres é necessário um lavatório para cada 10 (dez) trabalhadores.
Confiamos tanto na robustez e qualidade do nosso produto que oferecemos 10 anos
de garantia (em nossa fábrica) contra quebras e defeito de fabricação. Se por acaso algum
funcionário amassou sem querer o seu Lavatório Palmetal basta enviar para a nossa fábrica (frete
por conta do cliente) que restauramos seu produto sem fazer perguntas.

01

01

01

05
00

LEGENDA - Quantidade de torneiras de acordo com a NR 24

00

LEGENDA - Quantidade de torneiras brevemente fora da NR 24. Torneiras
equidistantes da borda.

ESPECIFICAÇÕES
MODELO PADRÃO
Vista frontal

Vista lateral

440

Aço inoxidável AISI 304

Espessura

#20 - 1 mm

Acabamento

Escovado com película de
proteção

Comprimento

MEDIDA

270

250

340

Comprimento

Material

280

Vista isométrica

0,50

6,60 Kg

1,00

10,60 kg

1,20

12,20 kg

1,40

13,80 kg

1,50

14,50 kg

1,60

15,30 kg

1,80

16,90 kg

2,00

18,50 kg

2,50

22,50 kg

3,00

26,40 kg

Acessórios

380

440

Vista superior

PESO

Torneira Fabrimar
Torneira de parede Pratika em metal cromado.
Código: 1157-P

40

Válvula e sifão

Conjunto de válvula e sifão sanfonado modelo
metálico.

Buchas e Parafusos

Conjunto de 10 buchas S8 e 10 parafusos
sextavados com rosca soberba M5x50 mm /
M6x40 mm em aço inox.

ESPECIFICAÇÕES TORNEIRAS
Torneira Fabrimar Pratika

Torneira Fabrimar Pratika

Torneira de parede Pratika em metal cromado.
Código: 1157-P

Torneira de parede com saída lateral Pratika em metal
cromado.
Código: 1168-P

MODELO PADRÃO

De acordo com a Norma Regulamentadora NR 24 –
CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS
DE TRABALHO as torneiras devem ser espaçadas
em 600 mm, devendo haver disposição de 1 (uma)
torneira para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores
ou em caso de operações insalubres é necessário um
lavatório para cada 10 (dez) trabalhadores.

Torneiras projetadas para serem fixada na parede e também no frontispício, o qual protege a parede do desgaste
causado pelos respingos de água ao longo do tempo. Possuiem um sistema de alavanca, permitindo o acionamento da
torneira mesmo com as mãos ocupadas ou sujas. Por esta razão são mais indicadas para uso em indústrias, hospitais
(exceto centros cirúgicos), clínicas médicas e odontológicas, com o máximo de praticidade e higiene possível.
Número de torneiras sugeridas

Comprimento

Torneira Fabrimar

Torneira de parede com tubo articulado
Código: 1169-GY

Torneira projetada para ser fixada na parede e também no frontispício, o qual protege a parede do
desgaste causado pelos respingos de água ao longo do tempo. Dotada de um acabamento tipo
volante com perfeita ergonomia para abrir e fechar a torneira, a qual possui acionamento convencional.
Seu acabamento superficial é cromado e de altíssima qualidade. Indicada para uso no setor de
construção civil.

(em metros)

MEDIDA
0,50
1,00

TORNEIRAS
1
1
1

2

1,20

2

2

1,40

2

2

1,50

2

2

1,60

2

3

1,80

3

3

2,00

3

4

2,50

4

4

3,00

5

5

* Quantidade de torneiras de acordo com a NR 24.
* Quantidade de torneiras brevemente fora da NR 24. Torneiras equidistante da borda.

ESPECIFICAÇÕES
MODELO PADRÃO RDC
O Lavatório Palmetal | Modelo Padrão RDC 50 é o modelo mais vendido da família de
Lavatórios Palmetal para uso cirúrgico. Ele é amplo, resistente, econômico e totalmente
indicado para o setor hospitalar. Sua instalação é bastante simples e muito segura.
Seu design com laterias e fundos arredondados garante segurança e fácil higienização. Seu
corpo é de aço inox AISI 304, espessura de 1mm, com acabamento escovado com película de
proteção. O frontispício chanfrado superior protege contra leves respingos de água e completa
o acabamento da peça. O escoamento é feito por uma válvula central de 3 1/2”.
As dimensões do Lavatório Palmetal | Modelo Padrão RDC 50 atendem rigorosamente
as Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa de número 50, a RDC 50 que diz
que o móvel precisa ter dimensões mínimas iguais a 500 mm de largura, 500
mm de profundidade e 1000 mm de comprimento além de ter o acréscimo de
800 mm ao comprimento da peça a cada nova torneira inserida. Essas medidas
permitem a perfeita higienização das mãos e antebraços dos profissionais de saúde.
Lavatório Palmetal | Modelo Padrão RDC 50 1000

Escolha esse modelo quando puder instalar a torneira na parede e desejar um custo
reduzido em relação ao Lavatório Palmetal | Modelo Especial B RDC50.
Combine o Lavatório Palmetal | Modelo Padrão com torneiras que possuem
alavancas para acionamento com o cotovelo para garantir a máxima segurança
aos pacientes e reduzir o risco de infecção hospitalar. Recomendamos desinstalar
o Lavatório a cada 06 meses para limpeza da parede que sustenta o produto.
Confiamos tanto na qualidade do nosso produto que oferecemos 10 anos de garantia
(em nossa fábrica) contra quebras e defeito de fabricação. Se por acaso algum funcionário
amassou sem querer o seu Lavatório Palmetal basta enviar para a nossa fábrica (frete por conta
do cliente) que restauramos seu produto sem fazer perguntas.

3
00

LEGENDA - Quantidade de torneiras de acordo com a recomendação da Anvisa.

00

3

LEGENDA - Quantidade de torneiras brevemente fora da recomendação da Anvisa.
Para uso nessa quantidade, sugerimos uma consulta ao respectivo órgão de
fiscalização de sua cidade.

ESPECIFICAÇÕES
MODELO PADRÃO-RDC
Vista frontal

Vista lateral
560

Espessura

#20 - 1 mm

Acabamento

Escovado com película de
proteção

Comprimento

MEDIDA

PESO

1,00

17,20 kg

1,20

19,70 kg

1,40

22,20 kg

1,50

23,45 kg

1,60

24,70 kg

1,80

27,20 kg

2,00

29,70 kg

2,50

35,85 kg

3,00

42,00 kg

460

100
500

600

Aço inoxidável

140

Comprimento

Material

360

Vista superior

20

Vista isométrica

Torneira para acionamento com cotovelo
Torneira de parede WOG Profissional Lavatório
Aço Inox 304 para acionamento com cotovelo.
Código: 559012.

500

560

Acessórios

40

Válvula e sifão
Conjunto de válvula e sifão
sanfonado modelo metálico.
Buchas e Parafusos
Conjunto de 10 buchas S8 e 10 parafusos
sextavados com rosca soberba M5 x 50 mm /
M6 x 40 mm em aço inox.

ESPECIFICAÇÕES TORNEIRAS

MODELO PADRÃO RDC

Torneira WOG
Torneira de parede WOG Profissional Lavatório Aço Inox 304 para acionamento com
cotovelo.
Código: 559012.
Possui acionamento com cotovelo pelo sistema de alavanca possibilitando o uso
mesmo com as mão ocupadas ou sujas. Por esta razão é indicada para uso em
hospitais, clínicas médicas e odontológicas, com o máximo de praticidade e higiene.
Torneira projetada para ser fixada na parede e também no frontispício, o qual
protege a parede do desgaste causado pelos respingos de água ao longo do tempo.
Este produto possui dimensões que atendem rigorosamente à resolução da Diretoria
Colegiada da Anvisa de nº 50, - a RDC 50 - que diz que o móvel precisa ter dimensões mínimas
iguais a 500 mm de largura, 500 mm de profundidade e 1000 mm de comprimento. Essas
medidas permitem a perfeita higienização das mãos e antebraços dos profissionais de saúde.

Número de torneiras sugeridas

Comprimento
(em metros)

MEDIDA

TORNEIRAS

1,00

1

1

1,20

1

1

1,40

1

1

1,50

1

1

1,60

1

2

1,80

2

2

2,00

2

2

2,50

2

3

3,00

3

3

* Quantidade de torneiras de acordo com a recomendação da Anvisa.
* Quantidade de torneiras brevemente fora da recomendação da Anvisa. Para uso nessa quantidade.
sugerimos uma consulta ao respectivo órgão de fiscalização de sua cidade

A Diretoria Colegiada da Anvisa de nº 50, - a RDC 50 - que diz que o
móvel precisa ter o acréscimo de 800 mm ao comprimento da peça a
cada nova torneira a ser inserida.Essas medidas permitem a perfeita
higienização das mãos e antebraços dos profissionais de saúde.

GARANTIA

A PALMETAL ENTREGA CONFIABILIDADE
GARANTIA
A PALMETAL ENTREGA CONFIABILIDADE

TERMOS DE
GARANTIA
1. Comprovação e prazo da garantia
A Palmetal Metalúrgica SA., durante o período decobertura,
assegura total garantia contra defeito defabricação e leves
amassados nos Lavatórios Palmetal pelo prazo de 10 anos a
contar da data da emissão da nota fiscal. Caso o produto
apresente defeito de fabricação, deverá retornar à Palmetal,
conforme tópico 3, citado adiante. É necessário que o defeito
apresentado 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 Palmetal 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 Palmetal.
- Danos físicos graves que inutilizem totalmente o produto.
- Exposição a produtos químicos ou ambiente corrosivo que
cause a oxidação do produto.

3. Retorno, troca e devolução da mercadoria
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 envia-

das. Sendo constatada a necessidade de envio à Palmetal, o
cliente retornará o equipamento ao endereço indicado pela
fábrica, que se encontra na nota fiscal. A Palmetal não se
responsabiliza pela retirada da mercadoria nos Correios ou em
outros locais. O frete de retorno fica por conta do cliente. A
partir do recebimento da mercadoria na Palmetal, serão efetuados testes para confirmação do defeito apontado, tendo a
empresa um prazo de 10 (dez) 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. O
cliente será comunicado dentro de 05 (cinco) dias úteis após o
recebimento do laudo técnico, no sentido de lhe informar o
resultado 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 de 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 estipulado 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 Palmetal, que
informará o motivo do atraso e verificará a melhor alternativa
para atender você. E se o atraso na entrega superar o prazo de
07 (sete) dias úteis, a Palmetal lhe devolverá o valor da compra
integralmente.
- Impossibilidade de entrega: caso o endereço indicado no
pedido não exista, ou não for acessível, a Palmetalentrará em
contato com o cliente para confirmação doendereço ou para
que seja definido um outro local deentrega. Após este contato,
se persistir a impossibilidadeda entrega do produto, será feito o
cancelamento dopedido e arestituição do valor damercadoria.
No momento da entrega, a mercadoria deverá ser conferida.
Estando em desacordo com o pedido, negue seu recebimento,
sendo o frete pago pela Palmetal. Se houver diferença entre o
valor do produto trocado e onovo a ser entregue, esta deverá
ser paga pelo cliente.
A forma de pagamento deverá obedecer as mesmas condições
do pedido original.
Os custos de transporte do produto são deresponsabilidade do
cliente, exceto no caso em queseja comprovada após perícia,
que o produto apresentou defeito de fabricação. Neste caso, a
Palmetal custeará o frete de devolução da mercadoria ao liente.
Assim sendo, produtos que não apresentarem defeito, não
terão seu frete de retorno pago pela Palmetal.

ALTURA PARA INSTALAÇÃO

MARCAÇÃO PARA FURAÇÃO

INSTALAÇÃO
INSTALAÇÃO
VEJA COMO É SIMPLES INSTALAR O LAVATÓRIO
A EVOLUÇÃO DO LAVATÓRIO PALMETAL

1 - Posicione o lavatório a 900 mm de altura do piso (altura aproximada
1 - Posicione o lavatório a 900 mm de altura do piso (altura aproximada sugerida), contra a
sugerida), contra a parede, no local desejado e, depois, marque a furação
parede, no local desejado e, depois, marque a furação lateral para as buchas, ameaçando a
lateral
paraserá
asfeita
buchas,
ameaçando a posição em que será feita a instalação.
posição
em que
a instalação.
2 - Nivele
o lavatório.
Seum
nãonivelador,
tiver um
nivelador,
boapelas
dicalinhas
é se dos
guiar
2 - Nivele
o lavatório.
Se não tiver
uma
boa dica éuma
se guiar
azulejos
na parede,
houver.
pelas
linhas se
dos
azulejos na parede, se houver.

VISÃO APROXIMADA DO SUPORTE

900

900 mm
(altura sugerida)

3 - Para lavatórios com comprimento superior a 1500 mm, é preciso aplicar também um
3 - Para lavatórios com comprimento superior a 1500 mm, é preciso aplicar
suporte extra. Este suporte acompanha a peça. Após posicionar o lavatório e nivelá-lo, fazer
também
suportedo
extra.
Esteesuporte
acompanha
a peça.
Apósnaposicionar
uma linha
sobreum
a superfície
lavatório
medir a metade.
Posicione
o suporte
parede,
o lavatório
fazerameaçando
uma linhaa posição
sobre adosuperfície
do lavatório
respeitando
a alturaedanivelá-lo,
linha marcada,
mesmo, marque
onde serána
medir ao suporte.
metade.Posicionar
Posicione
o suporte
na parede,
feita aparede
furação.eParafuse
o suporte
sensivelmente
maisrespeitando
baixo que a a
linha marcada
para
que
o
topo
do
lavatório
coincida
com
a
mesma.
altura e posição da linha marcada, ameaçando a posição do mesmo e em
seguida marque onde será feita a furação. Parafuse o suporte. Posicionar o
4 - Alinhe
o lavatório
aos furos e mais
aperte baixo
os parafusos.
suporte
sensivelmente
que a linha marcada para que o topo do
lavatório coincida com a mesma.
5 - Se for necessário fazer alguma furação no lavatório para fixar torneiras, esse é o
momento. Marque com um punção o centro do furo e faça o mesmo com serra copo e óleo
4 - Alinhe o lavatório aos furos e aperte os parafusos.
de corte.
6 - Retire
o plástico
de proteção.
5 - Se
for necessário
fazer alguma furação no lavatório para fixar torneiras,

esse é o momento. Marque com um punção o centro do furo e faça o mesmo
7 - Instale a hidráulica.
com serra copo e óleo de corte.

CORTE LATERAL DO SUPORTE ENCAIXANDO NO LAVATÓRIO

C

6 - Retire a pelicula de proteção.

D

7 - Instale a hidráulica.
C

SEÇÃO C-C

DETALHE D - ESCALA 1 : 5

FORMAS DE CONSERVAÇÃO
TORNE SEU LAVATÓRIO PALMETAL AINDA MAIS DURÁVEL

FORMAS DE CONSERVAÇÃO

TORNE SEU LAVATÓRIO PALMETAL AINDA MAIS DURÁVEL
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AÇO INOX
Limpeza de Rotina

Sujeira moderada / Manchas leves

Sujeira intensa / Manchas acentuadas

Os melhores produtos para conservar o aço inox são água,
sabão, detergentes suaves e neutros e removedores à base de
amônia, diluídos em água morna, aplicados com um pano
macio ou uma esponja de náilon. Depois basta enxaguar com
água, preferencialmente morna, e secar com um pano macio.

Quando a limpeza de rotina não for suficiente, aplique uma
mistura feita com gesso ou bicarbonato de sódio, dissolvidos
com álcool de uso doméstico, até formar uma pasta, usando um
pano macio ou uma bucha de náilon. Suavemente faça
passadas longas e uniformes, no sentido do acabamento
polido, caso houver. Evite esfregar com movimentos circulares.
Depois enxague com bastante água, preferencialmente morna,
seque com pano macio.

Faça uma pré-imersão em detergente morno ou quente, ou numa
solução de um removedor à base de amônia (removedores
caseiros) e água. Se isso não for suficiente, recorra a produtos
mais agressivos como removedores à base de soda cáustica
empregados na limpeza doméstica. Caso a sujeira persistir, utilize
um método mais severo, com o emprego de produtos mais
abrasivos como os saponáceos em creme ou em pó, diluídos.
Por fim, enxágue e siga as etapas da limpeza de rotina.

Marcas de dedos
Lavar com água e sabão, ou detergente suave, ou se preferir ,
utilize produtos de limpeza para inox em spray.

Manchas d’água

Rótulos e etiquetas

Manchas de óleo e graxa

Lavar com água e secar bem com pano macio e seco.

Descole o máximo que puder. Mergulhe a peça em água morna
e esfregue com pano macio. Se o adesivo persistir, esfregue
suavemente com álcool ou solvente orgânico (éter / benzina).

Produtos à base de álcool (álcool isopropílico e acetona).
Remover todos os vestígios com solvente, limpando várias
vezes com pano suave e limpo. Cuidado para não espalhar as
machas.

Conservação de Inox
com acabamento espelho

Sujeiras resistentes e de difícil
identificação

Limpa vidros (sem cloreto).

Usar polidor de metal para peças cromadas ou polidor para pintura automotiva, no sentido do escovado. Recomendamos o uso de produto
com concentrado à base d’água, óleo mineral e monoetanolamina, em spray (próprio para inox), usado com o lado macio de uma esponja.

PRODUTOS INDICADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇO INOX
Água, sabão e ou detergente neutro

Pano macio e úmido

Buchas de náilon

Produtos facilmente encontrados, que fazem a diferença na
rotina de limpeza do aço inox.

Pode ser usado para remover sujeiras leves, como poeira e
dedos.

Limpa Vidros

Ácido fosfórico e nítrico

Utilizadas em cozinhas, atendem bem em casos de limpeza
pesada. Em superfícies brilhantes, o uso da face mais abrasiva é
desaconselhado. Par acabamento escovado, a linpeza deverá
ser feita no mesmo sentido do escovamento e nunca
perpendicular a ele.

Limpa vidros que não contenham cloreto são ideais para a
limpeza do aço inox com acabamento "tipo espelho".

Podem ser utilizados, desde que sejam seguidas as
recomendações do fabricante contidas na embalagem.

FORMASDE
DECONSERVAÇÃO
CONSERVAÇÃO
FORMAS
TORNE
TORNE SEU
SEU LAVATÓRIO
LAVATÓRIO PALMETAL
PALMETAL AINDA
AINDA MAIS
MAIS DURÁVEL
DURÁVEL

PRODUTOS INDICADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AÇO INOX
Decapantes

Álcool, álcool isopropílico e acetona

Removedores alcalinos

Devem ser utilizados quando houver um processo de oxidação
(corrosão) das peças em inox.

São indicados na remoção de graxas e óleos e não oferecem
risco de corrosão do inox.

Podem ser utilizados para a limpeza de tintas.

Polidores de metais
Como os de uso automotivo, podem ser utilizados no inox. É importante notar que as superfícies
extremamente polidas requerem cuidados redobrados.

PRODUTOS QUE NÃO DEVEM SER UTILIZADOS EM AÇO INOX
Ácido clorídrico (muriático)

Alvejantes

Polidores de prataria

Conhecido também como ácido muriático, nunca deve ser
usado na superfície do Inox.

São produtos clorados e prejudiciais ao Inox. Estes devem ser
evitados.

São abrasivos e podem arranhar o inox.

Buchas abrasivas ou
palhas de aço

Outros ácidos

Lâminas, espátulas e
abrasivos grossos

Além de riscarem o aço inox, podem gerar depósitos de aço
carbono na superfície, o que poderá causar pontos de corrosão.

Os ácidos fosfórico e nítrico devem ser evitados para fazer a
limpeza do seu Lavatório Palmetal.

Limpadores multiuso
Os limpadores líquidos ditos multiuso mais comuns, com princípio ativo à base de ácido dodecil benzeno, EDTA tetrassódico e sulfonato
de sódio, podem manchar o aço inox. Evite.

Nunca raspe o aço inox. Esses produtos arranham
e danificam a superfície.

CLIENTES

QUEM USA PALMETAL EM SEUS PROCESSOS

Conheça algumas das empresas que confiam na linha de lavatórios Palmetal e usam nossos produtos em seus processos produtivos.

“O seu material é excelente, todos gostaram.
Fiquei contente por tê-lo adquirido.”
Eduardo Cattai, SENAI Araras - SP

Eleito pela Revista Hosp a marca mais
lembrada de lavatórios.
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PRESENÇA NACIONAL
TEM PALMETAL
PRESENÇAONDE
NACIONAL

ONDE TEM PALMETAL

O Lavatório Palmetal é um produto completamente testado e reconhecido em todo o Brasil.
Ele se encontra em operação em praticamente todos os estados do país. Foram mais de
1.000 unidades vendidas com um índice de defeitos bem próximo ao zero.
Nossos parceiros logísticos garantem a entrega com qualidade em todo o território nacional
e o nosso amplo estoque garante que, em qualquer lugar do país, receberá no menor tempo
possível um produto de altíssima qualidade.
Veja no mapa ao lado os lugares do país onde o Lavatório Palmetal opera.

ALGUNS NÚMEROS
Cidades onde
há Lavatórios Palmetal

1596
UNIDADES
VENDIDAS

785
PEDIDOS

92%

DE ÍNDICE
DE SATISFAÇÃO

FAQ
PERGUNTAS FREQUENTES
Vocês fazem furação sob desenho? Sim. Fazemos com furadeira e
corte a plasma. Para realização de furos com alta precisão é necessário
informar ao comercial para ser feito em puncionadeira CNC.

No caso dos Lavatórios da série RDC eu posso usar uma
torneira comum sem ser de acionamento por cotovelo?
Não é recomendado.

Projetei um lavatório personalizado, posso mandar o projeto
para vocês analisarem sem compromisso?Não. Nossos produtos
são padronizados e não fazemos lavatórios com projetos especiais.

Voces fazem Lavatórios com duas saídas de água?
Não pois não há necessidade, apenas uma atende.

Qual o tipo de manutenção que esse Lavatório precisa? Apenas
limpeza com sabão neutro e CIF. Nossos lavatórios possuem um
manual de instalação e conservação do aço inox que são anexados a
nota do produto.
Estou com muita pressa, vocês entregam via aérea? Sim.
Temos muitos parceiros de logística que fazem entrega via aérea.

Vocês fazem Lavatórios Palmetal sob medida?
Não. Nossos lavatórios são padronizados e variados,
certamente atenderá ás necessidades de nosso
clientes.

Que tipo de garantia é dada pela Palmetal?
Garantia de 10 anos contra quebras, defeitos de
fabricação e eventuais amassados decorrentes do
trabalho do dia a dia. O produto deverá ser enviado para
nossa fábrica com o frete pago pelo cliente.

Vocês tem estoque?
Sim. Temos um amplo estoque dos modelos com maior saída. Se o
modelo não houver em estoque, levamos 10 dias úteis para fabricar.
Vocês fazem assistência técnica no local? Não. Nossa garantia é
feita em nossa empresa.
Comprei um Lavatório e não gostei, quero desistir da compra.
Como eu faço? Neste caso o produto deve ser devolvido com o frete
pago pelo cliente e em seguida faremos a devolução do valor integral
recebido.
Vocês possuem preço especial para revenda? Não, o preço é o
mesmo.
Comprei o Lavatório e ele veio com um defeito de fabricação. O
que eu faço? Envie uma foto do defeito para sac@palmetal.com.brque buscaremos o produto e devolveremos um novo sem custo extra.

Vocês fazem Lavatórios em inox 316L ou em uma chapa mais
grossa?
Sim, porém aconselhamos a compra do produto padrão. O inox 316L
é mais indicado para ambientes muito ácido ou para uso em contato
direto com o mar. O Lavatório 316L é 45% mais caro que o padrão.

INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL

Padronização: Somos a única empresa com uma linha
altamente padronizada de produtos de fácil especificação tanto
em nomenclatura como em dimensões.
Arquivos 3D: Enviamos sob demanda arquivos em 3DS, LXO
(Modo) ou SAT (para uso no Revit) para utilização nos seus
projetos. Blocos DWG estão fora, pois, nossa filosofia é que
nossos parceiros preferenciais são os escritórios que já fazem
projeto em 3D.
Praticidade: Somos a única empresa que possui um comércio
eletrônico integrado em tempo real à nossa produção. A qualquer
momento, você pode consultar com facilidade os preços e o
estoque dos modelos que deseja.

MISSÃO CORPORATIVA

Agilidade: Temos um amplo estoque e nossos parceiros
logísticos fazem entregas rápidas em qualquer parte do Brasil.

MISSÃO SOCIAL

Qualidade: Nossa empresa é a única que oferece 10 anos de
garantia nos Lavatórios. Compromisso Palmetal com o conforto e
satisfação dos clientes.

Proporcionar às pessoas conforto e satisfação através dos nossos móveis.
Desenvolver o Brasil através da educação das crianças.

FÁBRICA

Rua Rio Apa, 188
Parada de Lucas
Rio de Janeiro, RJ
(21) 2481-6453
www.palmetal.com.br

