CATÁLOGO LIXEIRAS

AS LIXEIRAS PALMETAL
Ao longo de mais de uma década a Palmetal vem desenvolvendo
continuamente a sua linha de lixeiras em aço inox, hoje temos centenas de
empresas líderes em seus setores que escolheram nossas soluções para o
descarte de rejeitos.
Mesmo sendo projetada para uso profissional, a nossa lixeira também se
adapta perfeitamente ao uso doméstico ou em escritórios, temos centenas
delas em uso na casa de pessoas físicas, com ampla satisfação dos clientes.
A Palmetal é a fabricante das lixeiras que levam a sua marca, por isso aqui
você compra direto da fábrica, sem intermediários. No raríssimo caso de
quebra de uma Lixeira Palmetal, basta nos enviar uma foto do produto com
defeito, que na sequência vamos recolher SEM CUSTO (frete de ida e volta)
a sua lixeira defeituosa.
Nós somos a única empresa que preza pela sua satisfação e confia no nosso
design a ponto de cobrir todas as despesas em caso de necessidade. Esse
é o nosso comprometimento total com o seu conforto e a sua satisfação.

ÍNDICE

Lixeiras Palmetal

Hamper Hospitalar
para uso em hospitais na
coleta de roupa usada

Lixeira A01
para uso em
escritórios, hotéis e atividades
correlacionadas

Lixeira Palmetal
modelo clássico com
pedal para uso em diversas
atividades

Lixeira A03
modelo para uso em
shopping centers

Lixeira A05
para uso em
fastfood e refeitórios

Hamper Palmetal
modelo único

DESCRIÇÃO
Essa lixeira também conhecida como
hamper hospitalar é totalmente feita
em aço inoxidável e possui 400mm
de diâmetro por 900mm de altura. Seu
grande diferencial é o fecho pressão
em aço inox que trava com segurança
o saco de lixo. Sua estrutura é bastante
robusta, ideal para hospitais de grande
movimento.

DADOS TÉCNICOS
Fabricado em aço inox AISI 304, com
tubos 3/4 e 5/8.
Possui tampa e um prático sistema de
fecho para fixação do saco de lixo 60
litros.
Acabamento escovado.
ALTURA: 900mm
LARGURA: 400mm
DIÂMETRO: 400mm

Lixeira Palmetal
volumes

DESCRIÇÃO
Cada detalhe das lixeiras foram
projetados pensando em praticidade,
conforto e com design inovador. Quem
disse que não podemos ter beleza em
lixeiras simples?
Feitas em 4 tamanhos diferentes elas
atendem as diversas necessidades,
podendo ser utilizadas não só como
lixeiras mas também para outras
aplicações.

DADOS TÉCNICOS
Totalmente fabricada em aço inox AISI
304 - chapa de 0,8mm - acabamento
escovado com película protetora.
Suporte interno para saco de lixo.
Acompanha estrutura interna em aço
inox para sustentação do saco de lixo
VOLUMES: 15L | 30L | 60L | 117L

400

15L
ALTURA: 34cm
DIÂMETRO: 26cm

30L

60L

ALTURA: 40cm
DIÂMETRO: 33cm

ALTURA: 59cm
DIÂMETRO: 38m

117L
ALTURA: 60cm
DIÂMETRO: 50cm

Lixeira Palmetal

modelo A03
DESCRIÇÃO

Esse modelo possui estrutura toda em
aço inox AISI 304, com acabamento
escovado e película protetora. É ideal
para ser usada em shopping centers e
ambientes comerciais.
Seu design simples e sofisticado
permite sua inserção em diversos
ambientes, além de torná-la prática e
de distinta apresentação.
Ela se destaca por conter um cesto
interno que facilita a colocação e
retirada do saco plástico, tornando a
operação mais rápida e higiênica.

DADOS TÉCNICOS
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Totalmente fabricada em aço inox AISI
304, chapa de 0,8 mm, acabamento
escovado, película protetora e tampa
superior retrátil.
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ALTURA: 731 mm
LARGURA: 243 mm
COMPRIMENTO: 440 mm
PESO: 6 Kg
VOLUME: 55 L
ESPESSURA: 0,8 mm
CESTO INTERNO CHAPA: 0,8 mm.
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Lixeira Palmetal
modelo A01

DESCRIÇÃO
É um produto desenvolvido para ser
usado em escritórios ou corredores de
empresas e hospitais de alto padrão.
Sua porta vai e vem permite que os
rejeitos sejam descartados sem o
contato visual com o lixo, o que torna o
ambiente muito mais agradável quando
comparado a lixeiras sem tampa.
Além disso, tampa vai e vem é bastante
silenciosa.

DADOS TÉCNICOS
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ALTURA: 750mm
LARGURA: 500mm
COMPRIMENTO: 500mm
PESO: 16Kg
GARANTIA: 10 anos
Rodízios de polietileno na cor preta de
2” giratórios, sem freios.
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Fabricada em aço inox AISI 304,
acabamento escovado. Chapa de
1mm. Tampa superior basculante.
Compartimento
inferior
para
acondicionamento de cesto plástico
(não incluso).
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Nome do produto:

Lixeira Palmetal
modelo A05
DESCRIÇÃO
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ALTURA: 950mm
LARGURA: 500mm
COMPRIMENTO: 750mm.
PESO: 30Kg
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DADOS TÉCNICOS
Fabricada em aço inox AISI 304, acabamento escovado. Chapa de 1mm.
Tampa superior basculante.
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É o mais novo modelo da família de
lixeiras. Ela é ideal para refeitórios,
lanchonetes e praças de alimentação,
devido ao seu amplo volume.
Ao contrário dos demais modelos,
ela se destaca por conter um pedal
que aciona a abertura do passador, o
descarte é feito com as mãos livres sem
contato com a lixeira em uma operação
mais rápida e higiênica.
Seu design de linhas básicas a torna
prática e de distinta apresentação além
de facilitar o processo de manutenção,
que é mínimo.

