
ARQUIVO DESLIZANTE



Desenvolvidos com a finalidade de arquivar ou armazenar 
todos os tipos de documentos ou objetos existentes dentro 
das empresas, o Arquivo Deslizante proporciona organização, 
segurança e grande economia de espaço;

Atende tanto quem necessita de alta densidade de 
armazenamento, quanto aos pequenos arquivos;

Permite ganho de até 70% da área ocupada ou o 
armazenamento de até três vezes o volume na mesma área, 
sendo considerada a maneira mais inteligente e econômica 
de armazenamento.

FUNÇÕES



LINHA TRADICIONAL

Robusto e durável com design limpo e 

prático o Arquivo Deslizante Tradicional é 

a solução ideal para todos os ambientes. 

Com uma grande gama de componentes, 

acessórios e modulações é o produto ideal 

para todo tipo de 

empresa e oferece a melhor relação 

custo benefício.



LINHA NOBRE

Para ambientes sofisticados, elegantes e modernos, o 

Arquivo Deslizante possui alta qualidade nos componentes 

e nos acabamentos transformando o arquivo em peça de 

destaque e em perfeita harmonia 

com o restante da decoração.



Os Arquivos Deslizantes Almoxarifado solucionam os 

problemas de espaço e organização em locais com 

muita quantidade e variedade de materiais. Com 

componentes específicos, oferecem uma infinidade de 

soluções 

práticas e inteligentes.

LINHA ALMOXARIFADO



Os carros são confeccionados em chapa #14 (2mm de 
espessura) formato em perfil “U” e soldada em MIG com 
rodas de 4” em aço 1010/1020 tracionadas por eixo de 
20mm acompanhadas de mancais e rolamentos (P20 – 6004).

Os volantes são produzidos  em aço e possuem travas de 
segurança.

Bordas com revestimento macio para evitar acidentes.

Engrenagens e correntes em aço oferecem maior segurança e 
durabilidade

Trilhos ergonômicos com garra antitombamento.

SEGURANÇA



ECONOMIA

Melhor aproveitamento de espaço;

Economia de espaço em até 70%;

Projetos sob medida para qualquer necessidade 
de espaço e guarda de materiais;

Possibilidade do arquivo ser atualizado, 
ampliado, modificado ou facilmente trocado de 
local.
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