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C ATÁ L O G O
NEGATOSCÓPIO



NEGATOSCÓPIO
Em atividade na clínica Gatos & Gatos - a mais 
importante do Brasil.



ACABAMENTO

Apresenta frente de acrílico 
branco leitoso de 3mm. 

ACRÍLICO

INTERRUPTOR
Iluminação proveniente de duas 
lâmpadas de 15w com reator de 
partida rápida.

Fabricado em aço inox AISI 
304 com chapa de 0,8mm 
escovado, 

Ideal para a visualização de imagens radiográficas. 
Possui design elegante em aço inox escovado, 
fugindo da tradicional caixa quadrada. 
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DESENHO TÉCNICO
DIMENSÕES PADRONIZADAS

VISTA LATERALVISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR



DIMENSÕES PADRONIZADAS



FORMAS
DE CONSERVAÇÃO
Produtos indicados para a limpeza e 
manutenção do aço inox.

Garantia
O Neagatoscópio Palmetal Padrão possui:
- Garantia de qualidade*(1): 1 ano de garantia contra
defeitos de fabricação.
-Garantia de satisfação*(1): Se em até 30 dias você
não estiver satisfeito com o produto devolvemos
seu dinheiro.
- Recompra ao final da sua vida útil*(2): Ao final do
seu ciclo de trabalho nós recompramos seu Lavatório 
Palmetal.

1*- Frete de retorno pago pelo cliente. 
2* - Valor de recompra a ser combinado na época.

A conservação do negatoscópio Palmetal deve ser 
feita tomando os seguintes cuidados:

- Evitar expor o produto a substâncias ácidas e corrosivas 
como ácidos e extrema maresia.

- Lavar regularmente o produto usando esponja suave ou 
em caso de arranhados ou sujeiras incrostadas usar uma 
lixa Scot Bright 3M. Alguns materiais aderem ao aço inox 
causando uma falsa impressão de ferrugem. Lavando 
suavemente no mesmo sentido do escovado essas incrosta-
ções são facilmente retiradas, restaurando assim a aparên-
cia de novo.

- Para restaurar o brilho original do inox após algum tempo 
de uso, sugerimos usar um desengordurante tipo CIF, facil-
mente encontrado nos supermercados.



TERMOS
DE GARANTIA

TERMOS DE GARANTIA

I. COMPROVAÇÃO E PRAZO DA GARANTIA
A Palmetal Metalúrgica LTDA., durante o período de 
cobertura, assegura total garantia contra defeito de 
fabricação a todos os produtos adquiridos na empresa.

Caso o produto apresente defeito de fabricação, deverá 
retornar a Palmetal, conforme tópico 3, citado abaixo. 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 mercado-
ria, devidamente comprovada pelo cliente.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA

A garantia Palmetal cobre apenas defeitos de fabri-
cação. Logo, haverá perda total de garantia em 
qualquer das hipóteses abaixo:

 - Violação, modificação, troca de componentes, 
ajustes ou conserto feito por pessoal não autoriza-

do pela Palmetal. 
- Manuseio incorreto em desacordo com o manual 
ou com indício de descuido.
- Transporte inadequado expondo o produto a trepi-
dações, quedas ou excesso de peso sobre a peça 
ou embalagem. 
- Danos físicos (amassado, arranhão, descaracteri-
zação, componente queimado por descarga elétrica 
ou excesso de voltagem), bem como as peças e 
acessórios sujeitos a quebras, como os que conte-
nham plásticos e / ou vidros.
- Defeito causado por imperícia do usuário.

3. RETORNO, TROCA E DEVOLUÇÃO DA MERCA-
DORIA

No caso do produto apresentar defeito de fabrica-
ção, deverá retornar à Palmetal para manutenção; 
sendo este retorno, por conta do cliente. E, para 
validação da garantia, é necessário que o defeito 
seja comunicado oficialmente à Palmetal, dentro do 



prazo descrito no item 1.

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 enviadas. 
Sendo constatada a necessidade de envio à 
Palmetal, o cliente retornará o equipamento ao 
endereço indicado pela fábrica que se encontra na 
nota fiscal. Vale esclarecer que a Palmetal não se 
responsabiliza pela retirada da mercadoria nos 
correios ou em outros locais. 

A partir do recebimento da mercadoria na Palme-
tal, serão efetuados testes para confirmação do 
defeito apontado, tendo a empresa um prazo de 
12 (doze) dias úteis para oferecer um laudo técni-
co da situação de funcionamento do produto.

Constatando-se a existência de defeito no produ-
to, este poderá, a critério da Palmetal, ser conser-

tado ou substituído por outro de mesmo modelo ou 
valor, conforme legislação vigente.  Você será 
comunicado dentro de 5 (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 devolução, 
caso contrário, a Palmetal não acatará a solicitação.

A reposição ou conserto de um produto não consti-
tui 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 cance-
lamento 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 rela-
ção 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 cance-
lamento 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 7 dias úteis, a Palmetal lhe devolverá o 
valor  da compra integralmente.

 Impossibilidade de entrega: caso o endereço indi-
cado no pedido não exista, ou não for acessível, a 
Palmetal entrará em contato com o cliente para 
confirmação do endereço ou para que seja definido 
um outro local de entrega. Após este contato, se 

persistir a impossibilidade da entrega do produto, 
será feito o cancelamento do pedido e a restituição 
do valor da mercadoria.

Vale ressaltar, que no momento da entrega, a mer-
cadoria deverá ser conferida. Estando em desacor-
do com o pedido, negue seu recebimento, sendo o 
frete pago pela Palmetal.

4. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO PRODUTO 
TROCADO E O ORIGINAL 

Se houver diferença entre o valor do produto troca-
do e o novo a ser entregue, esta deverá ser paga 
pelo cliente. A forma de pagamento deverá obede-
cer às mesmas condições do pedido original. 

5- CUSTO DE ENVIO DE PRODUTOS DEFEITUOSOS

Os custos de transporte do produto são de respon-
sabilidade do cliente, exceto no caso em que seja 



comprovada após perícia, que o produto apre-
sentou defeito de fabricação. Neste caso, o 
cliente será responsável pelo frete de vinda à 
fábrica, onde será realizada perícia. Após, detec-
tado defeito de fabricação a Palmetal custeará o 
frete de devolução da mercadoria ao cliente. 
Assim sendo, produtos que não apresentarem 
defeito, não terão seu frete de retorno pago pela 
Palmetal.

6. FORMAS DE REEMBOLSO

- Compras com cartão de crédito: o estorno 
poderá ocorrer em até duas faturas subseqüen-
tes, dependendo da data do vencimento de seu 
cartão.

- Compras com boleto bancário e transferência 
on-line: o depósito do valor do produto devolvi-
do será feito em sua conta corrente em no 
máximo 15 dias úteis.

7. TIPOS DE GARANTIA

- De satisfação: se em até 30 dias o cliente não estiver 
satisfeito com o produto, basta devolvê-lo em perfeito 
estado em nossa fábrica, desta forma, a Palmetal se 
compromete em reembolsar o valor da mercadoria 
devolvida, excluindo o do transporte (caso haja). Respei-
tando o limitemáximo de 4 (quatro) unidades por produ-
to.
- Contra defeitos: situações de danos por extremo esfor-
ço físico ou corrosão provocada por ácidos ou
substâncias químicas impróprias ao contato com aço 
inoxidável estão excluídas da garantia. Cada produto tem 
seu prazo de garantia, que também está explicitado 
abaixo.
Negatoscópio: 1 ano

Para casos não previstos nesta Política, que possam 
motivar a troca ou devolução do produto, pedimos que 
você entre em contato conosco, para negociar uma alter-
nativa, visando a sua satisfação.

RUA RIO APA, 188 - PARADA DE LUCAS, RJ
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