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Grelhas Inox 
 
Função: Realizar o escoamento da água.  

Aplicações: Piso de laboratórios, cozinhas, banheiros, hospitais e piscinas. 

 
1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 

Composição Aço Inox. 

Cor disponível Metálico. 

  
 
 

 
 
2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 
Produto fabricado em Aço Inox A 430 - Brilhante com Suporte de Alumínio pelo processo de Extrusão. Aplicação 
destinada para pisos que requerem acabamento com mais higiene, qualidade, beleza e durabilidade, tais como 
laboratórios, cozinhas industriais e domésticas, banheiros, indústrias química e farmacêutica, piscinas, hospitais, 
veterinárias, frigoríficos, armazéns e outros. 
 
3. IMPORTANTE 
 
� O solo ao redor da grelha deve estar bem compactado para garantir um firme apoio. Recomenda-sesua instalação 

em pisos. 
� Para evitar deformações, fazer o acabamento do piso apenas após sua instalação completa e com a grelha 
posicionada. 
 
 

DIMENSÕES 

CÓD. 3029 3037 3038 

A 300 mm 500 mm 1000 mm 

B 15 mm 15 mm 15 mm 

C 150 mm 150 mm 150 mm 
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4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM 
 
� Em operações de carga e descarga evitar atritos nas embalagens, choques e batidas; 
� A estocagem deve ser em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar. 
  
Nota:  

� A Cipla assegura a garantia deste produto, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida 
por liberalidade para 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação desde que esteja instalado de forma 
adequada; 
� Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações 
e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto; 
� A garantia está condicionada a não violação do produto e apresentação da NF de aquisição. 
 
 

ITEM EMB. CÓD. BARRAS PESO LÍQ. PESO BRUTO CUBAGEM 

3029 02 7896050330296 0,372 Kg 0,372 Kg 0,00135 m3 

3037 02 7896050330371 0,592 Kg 0,592 Kg 0,00215 m3 

3038 02 7896050330388 1,126 Kg 1,199 Kg 0,00436 m3 


