
Arquivos Deslizantes
Sistemas exíveis para documentos, mídias, estoques e acervos especiais



Arquivo com acabamento personalizado no painel frontal



e galpões ao ambiente

do acervo, permitindo montar

dois pavimentos sobre o mesmo

piso edificado. O Duotec ainda

adiciona amplos recursos

de automação: motorização, uso

de comandos de movimentação

local ou remoto, e sistemas

de gestão de acesso e controle

de conteúdo.

Equipada com a mais moderna planta de

fabricação de sistemas deslizantes do Brasil. Nossa liderança é

resultado da capacidade de inovação orientada a novas soluções.

O novo sistema deslizante Duotec AD 2050 é mais um passo

nessa trajetória. Incorpora o espaço vertical de prédios

Deslizante
Duotec AD 2050:
uma nova fronteira
em otimização
de espaços

Sempre, ampliando a eciência dos sistemas
de compactação de espaços em todas as aplicações

EFICIÊNCIA DE USO DO ESPAÇO

Deslizantes 2 Níveis

Deslizante 1 Nível 

Estantes Fixas
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Manopla eletrônica
multifuncional

Motorização modular
plug in: mais eficiência,
menos custo

or muito tempo, a viabilidade de motorização de sistemas deslizantes, esteve

limitada aos módulos extensos em ambientes de operação intensiva: era necessário

diluir custos do kit de automação (motores, controladores e softwares) em conjuntos

de grande porte. Com nosso sistema de motorização

modular, associado a um sistema exclusivo de comando, através de manopla

multifuncional que realiza todas as funções (abertura, fechamento e travamento)

com sinalização luminosa, os usuários de conjuntos deslizantes de pequeno

porte podem adotar conjuntos

automatizados de qualquer tamanho.

Os modelos Eletrik e Tectron

oferecem excelente relação

custo/benefício, mesmo

configurados em conjuntos menores,

proporcionando aos usuários

os benefícios da automação

dos módulos.C
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Alto Custo Viável Aplicável

Intensidade da Operação

Arquivos
eletrônicos

Eletrik
e Tectron

esign e ergonomia são valores que buscamos sempre potencializar em nossos

produtos. Por isso, lançamos uma nova linha de itens de acabamento e operação

dos sistemas deslizantes que modernizam, embelezam e melhoram o desempenho

operacional de nossos produtos. Além de novos manípulos, há um sistema de

travamento inédito e mais eficiente, e, também, mais versões de arquivos deslizantes

ampliou as versões de painéis frontais, com novas cores e texturas,

criando novas possibilidades de acabamento de interiores.
Novos
manípulos
em alumínio:
design
com mais
ergonomia
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1. SISTEMAS CONVENCIONAIS

Estantes e armários comuns desperdiçam

espaço e exigem corredores de circulação

permanentes no local, ocupando

toda a área disponível com grande

ociosidade.

Os arquivos deslizantes são a mais eficiente solução para otimizar o uso dos espaços

de trabalho, liberando metros quadrados valiosos para a empresa ampliar sua produtividade

e reduzir seu custo por área ocupada.

Com desempenho de compactação interna muito superior aos armários e arquivos

convencionais, os sistemas deslizantes agregam novos padrões de segurança

e durabilidade em produtos para escritórios.

Otimiza espaços, organiza os documentos,

e eleva a eciência dos ambientes de trabalho

Estantes e arquivos de quatro gavetas prejudicam o layout interno,
desperdiçando espaços e criando obstáculos à circulação

Estantes fixas: pouco espaço para colaboradores,
prejudicando a circulação interna



3. AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE

Se o objetivo é aumentar a capacidade

de arquivamento, a eliminação dos

corredores permite instalar 100% a mais

que a capacidade atual do local.

DURABILIDADE

Apresenta longa vida útil (30 anos), robustez para

atender a operações intensivas sem interrupção,

com manutenção eventual e baixos custos. 

OPERACIONAIS

Reduz o tempo de busca e arquivamento de documentos,

evita extravios, erros de arquivamento e preserva

a integridade do acervo.

ORGANIZACIONAIS

Define novos padrões de procedimento de arquivamento

e gestão de documentos, eliminando redundâncias

e replicações de documentos.

LEGAIS

Agiliza o resgate de documentos necessários

à atuação processual, permite atender requisitos

de temporalidade e sigilo de informações.

As vantagens e os benefícios do arquivo deslizante

vão muito além dos ganhos de espaço

O arquivo deslizante libera espaço para mais posições de trabalho,

ao mesmo tempo em que melhora o acesso aos documentos

Expansibilidade:  a adição de cinco módulos duplica
o arquivamento no mesmo espaço



Em salas com colunas, os módulos são

posicionados entre as mesmas.

1. LOCAIS COM COLUNAS

Salas irregulares são totalmente

aproveitadas com os módulos

de tamanhos variados.

2. PAREDES IRREGULARES

A capacidade interna dos arquivos deslizantes é muito superior

a dos móveis convencionais em termos de densidade, compactação,

organização e acessibilidade.

A regulagem vertical elimina espaços ociosos e permite guardar mais

itens, e de forma mais acessível em seu interior.

Compactação interna: contém muito

mais do que móveis comuns

A variedade de tamanhos de módulos torna possível a instalação de arquivos

deslizantes, mesmo em espaços não lineares. Colunas, vigas, rebaixos e paredes

recortadas não impedem sua instalação.

A ampla variedade de modulações adapta o arquivo

deslizante a qualquer layout interno

x
Arquivo deslizante Arquivo de 4 gavetas Estante metálica Armário comum



Conjuntos podem ser formados com módulos

de alturas variadas para se deslocarem sob

vigas e rebaixamentos de teto.

3. VIGAS E REBAIXOS DE TETO

Arquivo deslizante X arquivo de 4 gavetas:
2,77 vezes a capacidade em pastas suspensas 

100% 36%

2
0,46 m

2
0,32 m

Arquivo deslizante X estante de metal:
1,36 vezes a capacidade em caixas-box

100% 51%

2
0,46 m

2
0,32 m

Arquivo deslizante X armário de escritório:
1,72 vezes a capacidade em documentos

100% 58%

2
0,46 m

2
0,34 m

Os móveis convencionais para caixas-box, pastas e objetos em geral ocupam praticamente o mesmo espaço

que um armário de arquivo deslizante, e ainda exigem espaço de circulação frontal.

2 3
No módulo deslizante, a quantidade de acervo por m ou m é sempre superior.

Móveis convencionais não aproveitam

o espaço vertical



Arquivo deslizante destinado a ambientes

nobres e sosticados, com ampla variedade

de acabamentos

Ampla variedade de acabamentos externos

para uma adaptação harmoniosa ao ambiente,

cores especiais, painéis madeirados, acrilico

de alto brilho e personalização com plotagem.

Modularidade baseada na Infinity Concept, uma

nova forma de conceber os arquivos deslizantes,

desenvolvida pela Tecnolach, e que permite

projetos mais livres e criativos.

Componentes internos para todos os tipos de

documentos e objetos em geral, como pastas,

caixas, mídias e até armamentos. Com regulagem

manual, dispensa a utilização de ferramentas.

A Linha Office foi desenvolvida para atender

à necessidade de implantar arquivos deslizantes

em ambientes sofisticados que precisavam

de um acabamento diferenciado.

Assim, o Office AD 1032 oferece cores com pintura

especial micro e médio texturizado fosco, painéis

externos em MDF madeirado, acrílico de alto brilho

e personalização.

Acabamento diferenciado

Ofce

Personalização

Painel em acrílico

Painel madeirado

Combinação de cores

Painel para módulos altos

Tampo em MDF 18 mm

Fundo com cores



Arquivo deslizante Office
Personalizado com plotagem adesivada sob acrílico transparente de 6 mm

Painel frontal em diversas cores Painéis com diversos padrões madeirados Acrílico de alto brilho



Soho

Arquivo deslizante para uso geral

em ambientes com alta concentração

e volume de documentos e objetos

Desenvolvido para atender a todos os tipos

de ambientes de arquivamento, desde

pequenos escritórios a grandes arquivos.

Acionamento exclusivamente mecânico, com

movimentação leve e sem trepidação ou ruídos,

feita por manípulo no painel frontal.

Componentes internos para todos os tipos de

documentos e objetos em geral, tais como: pastas,

caixas, livros, roupas e até armamento.

Regulagem interna de componentes feita

manualmente, sem auxílio de ferramentas,

em intervalos de 25 em 25 mm.

Capas de mecanismos e manípulos podem

receber cores, para setorização do arquivo

por departamento. Painéis especiais

bipartidos opcionais podem ser instalados

também com aplicação de cores, para um

acabamento mais personalizado.

Acabamento frontal

Capa longa
bege

Capa longa
colorida

Capa mini
bege

Capa mini
colorido

Bipartido
Bege

Bipartido
colorido

Capa de mecanismo

e manípulos em diversas

cores, para identificação

visual dos conjuntos

Tipos de painéis



Módulos xos, de alta capacidade

interna, para arquivamento distribuído

Substitui, com muita vantagem, os armários

de madeira e estantes de aço, com maior

capacidade e versatilidade de arquivamento.

Armários

de alta

capacidade,

configuráveis

internamente,

conforme

o acervo

File

As portas

são opcionais

e estão

disponíveis

em dois

modelos:

de abertura

frontal ou

deslizante

Capacidade interna 42% superior aos armários

convencionais, e 23% superior

aos armários de aço.

36% 58% 100%

Soho  – Arquivo deslizante com modulação versátil e flexível,

de fácil operação, e com estrutura robusta e alta durabilidade

Melhor aproveitamento do espaço superior

com a adição de mais três níveis

Arquivo mais alto com acabamento frontal mini



Eletrik

Movimentação motorizada

dos arquivos deslizantes, com

kit de motores e comandos

Solução eficiente, prática e com

custo reduzido, para automatizar

módulos de arquivo deslizante.

Deslocamento simultâneo e

sincronizado dos módulos,

ideal para arquivos com muito

acesso.

Fácil de operar, pois os módulos

se deslocam com um simples

giro da manopla para o lado

desejado.

Possui todos os dispositivos

de segurança inerentes à operação

de arquivos motorizados.

Em caso de falta de energia, o arquivo

pode ser movimentado manualmente,

como um arquivo deslizante mecânico

convencional.

OPERAÇÃO

A automatização de um arquivo deslizante otimiza o tempo de pesquisa em arquivos
que recebem um grande volume de consultas simultâneas

1

CONTINGÊNCIA

7. Baterias para sustentação do funcionamento
até o desligamento de todo o sistema.

Destravamento automático do motor.8. 

Manípulo para movimentação manual.9. 

COMANDOS

1. Arquivo pronto para operação.

 Para abrir o vão de consulta, gire a manopla2.
e os módulos vão começar a se mover.

 Para bloquear os módulos, aperte a manopla3.
e o corredor estará protegido para acesso.

4. Chave com segredo para ligar o sistema.

 Painel touch screen para controle5.
e movimentação.

 Senha individual para acesso.6.

2 3

4 5 6

7 8 9



Tectron

Sistema completo para automatização

de arquivos deslizantes, com softwares

de controle integrados

Kit com motores elétricos de alta performance,

comandados por controladores programados

para movimentação coordenada do conjunto.

Dispensa o uso de manípulos de ação manual,

sendo movimentado através de toque nos

botões no painel frontal, ou remotamente,

através de terminal.

Ideal para locais de arquivamento intensivo,

combinado com uso de modulações de alta

capacidade.

Movimentação silenciosa e suave,

com senhas de acesso e segurança total

para os operadores.

1. Chave com segredo para ligar o sistema.

 Painel touch screen para controle e movimentação.2.

 Botões de comando para movimentação3.
e desbloqueio do conjunto.

OPERAÇÃO

Os arquivos eletroeletrônicos podem ser utilizados
com software de operação remota (Movtec), para
abertura e fechamento de módulos, e com sistemas
de gestão de acervos (Tecnodoc), com bases de
dados para localização topológica de itens, controle
de acesso e de circulação de documentos.

SOFTWARES

OPCIONAIS

Banco de dados
Movimentação

remota

O Tectron  possui controle automatizado, que comanda todas as funções
e proporciona o controle de acesso e proteção ao acervo armazenado

4. Iluminação LED de acionamento automático.

 Sensores biométricos para acesso.5.

 Sensores lazer para parada de emergência.6.

1 2 3

4 5 6



Duotec

Arquivo deslizante eletroeletrônico, com dois

pavimentos para instalação em ambientes

com até 6 metros de vão livre

Um conceito inovador para um melhor aproveitamento

de armazenagem do espaço aéreo desperdiçado em

ambientes com vão livre mais alto.

Proporciona maior capacidade por metro linear ou metro

cúbico que qualquer sistema já desenvolvido, podendo

chegar a até 500% de aumento na capacidade.

Movimentação eletroeletrônica dos módulos: com

apenas um toque, os módulos se deslocam para se

ter acesso ao corredor desejado.

Projeto totalmente personalizado, feito sob medida

para o melhor aproveitamento do local da instalação.

Componentes para todos os tipos de acervos,

com a flexibilidade de alteração ou substituição

a qualquer momento.

Softwares para controle de acervo/estoque,

e de movimentação remota dos módulos.

Profundidades: 425, 500, 520, 620, 750, 850, 1.000,

                         1.240 e 1.500

Comprimentos: de 1 a 10 metros

Alturas:
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Piso do mezanino com visão entre os pavimentos

MODULAÇÕES

Sensor lazer de parada automática



1

Duotec  – Arquivo deslizante eletroeletrônico
de dois pavimentos, com capacidade para até 18 níveis de caixas

O Duotec pode ser montado com painéis

externos, tipo divisórias contraplacadas, para

fechamento total ou parcial do ambiente, criando

áreas protegidas e climatizadas, para uma melhor

conservação e proteção ao acervo.

Também podem ser utilizados painéis especiais

corta-fogo para uma maior proteção do acervo.

Ambientes fechados

Desenvolvemos também todo o projeto

de sinalização visual de segurança para

orientação e proteção do usuário. 

Segurança

3

EXEMPLO COMPARATIVO

Neste exemplo, fica demonstrado, na prática,

o excepcional desempenho dos sistemas

deslizantes em relação às estantes fixas. 

Estantes xas: 6.272 caixas

+100% de capacidade

2

Arquivo deslizante: 12.544 caixas

+500% de capacidadeArquivo Duotec: 32.256 caixas



Boxer

O arquivo deslizante mecânico

ideal para pequenos escritórios

Baixo custo para arquivamento de

documentos já acondicionados em

caixas de inativo padronizadas.

Estantes deslizantes abertas facilitam

a localização dos documentos e as

operações de guarda e remanejamento.

Excelente aproveitamento do espaço, pois

acondiciona de 7 até 10 níveis por face,
2

equivalente a 140 caixas por m.

Podem ser instalados painéis externos

lisos ou perfurados, para maior segurança.

Componentes internos para todos

os formatos de livros, caixas e objetos

em geral.
Boxer – Estrutura aberta que otimiza custos para arquivos de caixas
de inativo padronizadas e proporciona circulação de ar ao acervo

Estantes xas que podem

ser convertidas em deslizantes

Estrutura de montantes de aço,

reforçado com componentes internos

para todos os tipos de documentos

e objetos, com regulagem em

intervalos de 25 mm.

Boxer com montantes internos
e paredes externas perfuradas

Boxer com montantes internos
e paredes externas lisas

Kit de conversão
em módulo deslizante:
trilhos, base e
mecanismos
de tração

Prateleira com encosto
alinha os objetos

Suporte lateral mais alto
evita tombamento

Step

Estantes fixas com alto padrão de acabamento



Library

Estantes xas ou deslizantes, para

montagem de bibliotecas

Atende a todos os requisitos técnicos

de ventilação, modularidade, segurança

do usuário e integridade do acervo.

Combina dimensões e componentes

internos para compor soluções

completas de biblioteca.

Paredes estampadas para melhor circulação

de ar no interior do módulo.

Diversas cores que podem ser utilizadas

para distinção entre conjuntos.

Linha completa de componentes

e acessórios para bibliotecas.

Library – Biblioteca modular, com alto padrão
de acabamento e ampla linha de acessórios

A Linha Library 

possui todos os componentes

e acessórios para montagem

de bibliotecas de pequeno,

médio e grande porte.

ACESSÓRIOS

Estantes fixas com alto padrão de acabamento
para bibliotecas

Fabricado em diversas cores. Consulte a tabela de acabamentos

1. Box para revistas

2. Bibliocanto

3. Apoio para leitura

4. Expositor de revistas

5. Suporte inclinado

6. Bibliocanto de engate

7. Carrinho para livros

1

2

3

5

6

7

4



Smart

Arquivo deslizante mecânico

de custo reduzido, ideal para

pequenos acervos documentais

Arquivo deslizante mecânico, compacto,

e desenvolvido para atender a todas as

necessidades de arquivamento em um

ambiente corporativo.

Possui componentes para todos os

formatos de documentos e objetos

utilizados em um escritório.

Excelente relação custo/benefício, pois

otimiza as características construtivas

das demais linhas de arquivos, com

qualidade e durabilidade.
Smart com dois metros de comprimento
para caixas e pastas suspensas

Faces mais utilizadas

no Smart.

Podem ser configuradas

outros tipos de faces, como

nos arquivos deslizantes

convencionais.

FACES

Caixas

MODULAÇÕESOPCIONAIS

COMPONENTES INTERNOS

Porta de abertura frontal Porta-etiqueta

Tranca geral

Prateleiras estampadas Pastas suspensas Gavetas Suporte para pastas pendulares

430 630 760 8602.260 1.220

2
.1

5
0

Os módulos da Linha Smart são otimizados para atender

às modulações típicas de pequenos e médios escritórios.

Caixas e pastas Livros Pastas pendularesClassificadores



Joy

Arquivo deslizante, compacto,

de movimentação manual, leve,

e fácil de operar

Ideal para arquivamento local

de setores de pequeno porte ou

grupo limitado de usuários.

Os módulos são movimentados

manualmente e deslizam suavemente

sobre trilhos de alumínio.

Componentes internos para todos os

tipos de documentos e objetos, tais

como: pastas, caixas, livros, e outros.
Joy  – Arquivo deslizante manual fácil de operar, com um ou dois metros
de comprimento e duas alturas; 1,60 e 2,15 m

Side – Ideal para livros de diversos formatos

Arquivo giratório dupla face para

guarda de documentos e objetos

Economia de espaço, alta capacidade

e acesso muito rápido ao conteúdo.

Componentes internos para todos

os tipos de documentos e objetos.

Módulos de deslocamento lateral

com movimentação manual

Ideal para pequenas bibliotecas em

corredores, halls ou em salas fechadas.

Deslocamento leve e suave, sem esforço

para o usuário ou riscos para o acervo.

Spin – Ideal para separação de ambientes
com documentação compartilhada

2.100 1.060

2
.1

5
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430 630 760 860

2.100 1.060

1
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MODULAÇÕES

Disponível em duas alturas,

com módulos de um e dois

metros de comprimento.

Modulação ideal para

conjuntos de até 4 módulos.

Side

Spin



Sistema de armazenagem concentrada de mídias

magnéticas, em formatos padronizados

Ideal para armazenagem em espaços restritos

e com grande manipulação de mídias.

Permite acesso rápido ao conteúdo, típico

de ambientes técnicos como os de TI.

Componentes internos próprios para todas as mídias.

Protege o acervo sensível contra poeira, ao mesmo

tempo em que absorve a climatização do ambiente.

Slim– Módulos com dimensões para instalação
em ambientes restritos com alta concentração de mídias

Sistema com face deslizante no interior

do módulo, ideal para guarda de mídias

de entretenimento

Mais capacidade de armazenagem

com a adição de uma face frontal deslizante

no sentido lateral.

Dispensa uso de portas e conta com prateleiras

dimensionadas para DVD, Blue Ray e CD.

Pode ser instalado como módulo fixo ou ser integrado

a um conjunto de arquivos deslizantes.

Indicado também para armazenagem de pequenos

objetos com tamanho uniforme e padronizado.

Sistema para armazenagem de

microlmes em alta densidade, em

módulos xos ou deslizantes

Estantes internas fixas, com estantes articuladas

de abertura frontal e prateleiras duplas.

Proporciona máxima compactação, pois utiliza

todo o espaço interno do módulo.

Estrutura robusta e com alta resistência, pois utiliza

pinos pivotados de aço maciço com mancais

e rolamentos blindados.

Slide – Arquivo deslizante com estantes 
internas que deslizam lateralmente

Slim

Slide

Axis



Axis
A mais eficiente solução para

acondicionamento de microfilmes

Prateleiras com escaninhos aramados metálicos
para separação das mídias

Podem ser instalados como módulos fixos em versão aberta,
para acesso rápido ao conteúdo



Stock

Módulos deslizantes, com medidas diferenciadas

para compactação de estoques e almoxarifados

Medidas e componentes próprios para guarda de

objetos em diversos formatos, pesos e tamanhos.

Prateleiras, gavetas, compartimentos fechados

e acessórios próprios para estocagem

e armazenagem.

Regulagem em intervalos de 25 mm, que proporciona

máxima compactação e aproveitamento do

espaço interno.

Módulos abertos ou totalmente fechados, para

segurança do material armazenado e controle

de acesso restrito.

Facilita o manejo do estoque, garante a integridade

dos materiais e organiza as operações no setor.

A Linha Stock possui ampla diversidade

de modulações e acabamentos externos.

MÓDULOS 

Estantes convencionais Economia de espaço Ampliação de capacidade

Economia de espaço

-50%

+75%

Capas
de mecanismos

e manípulos
podem ser pintados

para identificação
visual do conjunto

Paredes perfuradas

Módulos carenados

2,20 m de altura

2,38 m de altura

2,65 m de altura

2,93 m de altura

Estantes comuns desperdiçam

espaço. Os módulos deslizantes

para estocagem são a mais

eficiente solução para otimização

de espaços e compactação

de materiais de todos os tipos.



Stock – Medidas ampliadas e estrutura reforçada
para melhor aproveitamento do espaço

Stock com painéis abertos

Stock com painéis fechados

Estantes xas que podem

ser convertidas em deslizante

Oferece capacidade interna

de até 60% superior em relação

às estantes comuns.

Utiliza os mesmos componentes

dos módulos deslizantes Stock.

Kit de conversão em
módulo deslizante:
trilhos, base e mecanismos
de tração

Step

Estantes fixas com alto padrão de acabamento

MODULAÇÕES
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ALTURAS

510 630 760 1.010 1.250 1.510

PROFUNDIDADES

Os módulos da Linha

Stock

possuem 1.200 mm

de comprimento

interno útil e vão de

uma a oito faces.

COMPRIMENTOS

1.200

Compactação interna

Os módulos deslizantes possuem

capacidade muito superior às

estantes fixas, em termos de

área ocupada.

1. A regulagem manual
de 25 em 25 mm elimina
espaços ociosos
e permite guardar mais
itens em seu interior.

 Estantes fixas de aço,2.
comuns de mercado,
possuem regulagem de
50 ou até 100 mm, que
desperdiçam espaço.

Modulação variada

para atender

a qualquer tipo

de almoxarifado.

1 2



Módulos deslizantes, com amplas

superfícies para armazenagem

de objetos grandes ou longos

Sistema com coluna central autoportante,

para amplas superfícies, ou com suportes

tipo braços para apoio.

Ideal para armazenagem de peças ou de

objetos de grande formato e peso, como:

mobiliário, grandes objetos, tubos e perfis.

Coluna central com regulagem de altura

em intervalos de 100 em 100 mm.

Cantilever – Superfícies ampliadas, com regulagem de altura de 100
em 100 mm, para melhor aproveitamento do espaço vertical

Estantes xas ou deslizantes, de

movimentação manual, e fabricadas

em aço inox de alta resistência

Ideal para armazenagem de produtos

perecíveis em ambientes com umidade,

ou que possam conter líquidos.

Solução ideal para potencializar

o espaço em câmaras frias, depósitos

de alimentos e bebidas em lojas de

conveniência, entre outros.

Estrutura em perfis “U”, com regulagem de

altura das prateleiras de 25 em 25 mm.

Conjunto com braços de apoio para armazenagem
de longos objetos como tubos e perfis

Braços para apoio em toda
a extensão do módulo

Ideal para armazenagem
concentrada em câmaras

frigoríficas e ambientes
higienizados

Cantilever

Inox



Soluções inteligentes e seguras para

organização, controle e armazenagem

de armamentos

Sistemas deslizantes personalizados e

desenvolvidos conforme a necessidade

de cada cliente.

Economizam espaço, proporcionam

segurança, e estabelecem uma nova

padronização e organização.

Maximizam o desempenho dos usuários,

reduzindo o espaço percorrido.

Disponível nas versões mecânica, elétrica

e eletroeletrônica.

Componentes desenvolvidos especificamente

para a organização segura de armamentos.

Versões em armários fixos com porta de

abertura frontal ou deslizante.

Guardian

Etiquetas RFID

e Sala-segura

Guardian – Conjunto de módulos deslizantes
para armazenagem de armamento e munição

Suporte para pistolasSuporte horizontal para fuzis

Suporte vertical para fuzis Mesa retrátil para apoioGaveta com divisores

O sistema Guardian pode ser fornecido com 

um projeto completo de segurança,

composto por etiquetas RFID (Identificação

por Radiofrequência), e por formatos próprios,

para cada tipo de armamento, softwares de

cadastramento e gestão, para controle de

entrada e saída, e, também, com a solução

de proteção física e térmica do ambiente,

através de salas-seguras e da integração

de periféricos de vigilância.



Plataformas xas ou deslizantes,

para armazenagem de obras de

arte de grande porte

Preserva a integridade de acervos raros

e valiosos, pois elimina a necessidade

de movimentação para acesso às peças.

Revestimentos antiderrapantes opcionais

sobre a superfície de apoio das peças.

Modulação adaptável a todos os tipos

de acervo: esculturas, móveis, etc.
Compact  – Superfícies planas revestidas com manta
antiderrapante para peças de grande porte

Armários xos ou deslizantes, com

portas de blindex, que permitem

acesso visual aos objetos

Funciona como expositor e armário

ao mesmo tempo, reduzindo o manuseio

das peças sem impedir a visibilidade.

Ajuste independente de prateleiras

em cada face para objetos diversos.

Portas de vidro temperado blindex, com

dobradiças resistentes e tranca com

chave e fechadura de segurança.
Windoor – Visualização e proteção do acervo através
de portas de blindex com fechadura de segurança

Bases deslizantes, utilizadas para armazenagem de mobiliário,
e peças ornamentais antigas em museus

Bases fixas para apoio de objetos,
que evitam o contato com o piso

Compact

Windoor



Gavetas com tamanhos especiais,

para documentos e objetos em

ambientes de reservas técnicas

Gavetas com abertura de até 0,60 m, para

desenhos e mapas de valor iconográfico,

em formatos de até 2,00 m x 0,80 m.

Trilhos telescópicos de alta capacidade,

para suportar peso elevado de até 50 kg.

Gavetas para guarda de embalagens ou de

recipientes que contenham líquidos.
Draw – Gavetas com 1,20, 1,64 ou 2,04 metros de largura,
dotadas de trilhos telescópicos e capacidade para até 50 kg

Trilhos telescópicos de alta resistência,
para até 50 kg

Gavetas para coleções científicas em recipientes
e laminário para microscópio

Puxador ao longo de toda a gaveta
e divisores para compartimentação

Arquivos xos ou deslizantes, com

escaninhos para arquivamento de

herbários em coleções botânicas

Dimensões internas específicas para

armazenagem de exsicatas em pastas.

Vedação do armário por portas dotadas

de frisos de borracha em todo o contorno.

Todos os armários do módulo possuem

porta com fechadura embutida.

Pintura com tinta epoxi-pó, antimicrobiana,

aplicada em processo eletrostático.
Herbal – Vinte escaninhos por face,
para facilitar a organização da coleção

Draw

Herbal

Fechadura embutidaPortas em todas as facesEscaninhos para exsicatas



Pictus TQ 1022 – Painéis internos fixos e móveis para
acondicionamento seguro de quadros

Suporte para quadros
e obras de arte

Trava dos trainéis
articulados

Mancais e
rolamentos

Módulos xos ou deslizantes, com

trainéis internos para guarda de

coleções de quadros e objetos de arte

Trainel central fixo, com trainéis articulados

em ambos os lados, para maximização de

capacidade interna do módulo. 

Maior segurança e cerca de 80% a mais de

capacidade que os trainéis convencionais. 

Ideal para obras de médio e pequeno portes,

oferecendo proteção contra a luz e poeira.

Armazena o dobro
de capacidade,
quando comparado aos
trainéis convencionais

Trainéis convencionais sob medida,

para áreas amplas, e guarda de obras

em grandes formatos

Painéis com até 4 metros de altura e 6 metros

de comprimento, móveis ou fixos.

Permite ajustes de espaçamento lateral dos

trainéis para acomodar obras com molduras

largas ou com espessura maior.

Ideal para obras de grande porte e/ou

pesadas, e para aproveitamento de espaços

amplos em reservas técnicas.

Pictus

Pictus

Pode usar a área de abertura para um ou dois sistemas de trainéis

Trainel 
fixo de
parede

Trainel 
móvel com
1 painel

Trainel 
móvel com 
2 painéis

Tipos de instalação

Pictus  – Guarda organizada e sob medida de acervos pictóricos

Puxadores
ergonômicos

Batentes
amortecedores

Rolamentos
blindados



Harmonioza combinação
de expositores e displays

Vitrines com iluminação interna Displays com iluminação direcional

Vitrines

Vitrines especiais de parede

fabricadas sob medida para

esposição e guarda de acervo

Conjunto de displays intercambiaveis

com porta-objeto, com módulo de

exposição fixado a estrutura vertical

Iluminação interna escamoteada,

vidros anti-reflexo e expositor com

chaves na parte inferior

Pintura de alta resistência com

tinta anti-microbiana Soluções sob medida para cada
tipo de coleção

Expositores

Expositores de variados

tamanhos e formatos, para

apresentação de acervos

Projetos sob medida para diversos

tipo de reserva técnica.

Equipados com cúpula de acrílico

transparente.

Opcionalmente pode contar com

travas de segurança e alarme

de violação.

Módulo volante de exposição
com dois lados e báscula

Expositores com base e cúpula
de acrílico transparente

Expositor 1x1 m
com meteorito



Os componentes internos são os

elementos que adequam, na prática,

o módulo deslizante ao tipo de acervo

a ser arquivado.

Estão disponíveis em diversos modelos

e versões, compatíveis com cada tipo

de objeto ou documento.

Os componentes proporcionam um

eficiente aproveitamento interno do

arquivo, e podem ser trocados a

qualquer tempo, visando adequar

o arquivo a novos tipos de documentos

e objetos do usuário.

Componentes
internos

Regulagem independente
dos componentes

Regulagem manual em
intervalos de 25 em 25 mm

Suporte lateral com apoio em
toda lateral da prateleira

Suporte embutido
para prateleiras

Prateleira lisa com reforço
central soldado

Suporte lateral mais alto, que
evita tombamento de livros

Prateleiras com encosto
traseiro tipo batente

Prateleira com reforço
central estampado

Suporte inclinado
para formulários

Apoio para leitura
de livros

Box metálico para
periódicos

Gaveta para pastas suspensas
de pesquisa frontal

Gaveta para pastas suspensas
de pesquisa lateral



Suporte para pastas
pendulares

Mesa retrátil para consulta
no interior do arquivo

Escaninhos para prontuários
ou pastas de processos

Gaveta corrediça com encaixe
para divisores de 25 em 25 mm

Divisor de encaixe
para gaveta

Expositor retrátil
para revistas

Caixa plástica
para fichas

Gaveta plástica

Mapotec em gaveta
corrediça

Mapotec - alta capacidade
para plantas e desenhos

Garfo convencional
para plantas e desenhos

Box metálico inclinado
para objetos

Prateleira lisa com encosto
regulável para mídias

Prateleira aramada
para mídias padronizadas

Gabinete duplo
com chave

Cabideiro para
roupas

Suporte para
pneus

Batente frontal
antiqueda de objetos

Escaninho para
gavetas de madeira

Apoio para
tubos de ensaio



1. Fixados diretamente sobre piso com rampas laterais.

 Embutidos no contrapiso.2.

 Sobre plataforma revestida e com rampa de acesso.3.

Trancas

Os conjuntos podem, opcionalmente,

receber tranca geral mecânica ou

eletrônica, com acesso por senha,

cartão ou biometria, para travamento

de todo o conjunto. Todos os módulos

possuem trava de segurança.

Acessórios

Podem ser instalados, como opcionais

aos arquivos deslizantes, iluminação nos

corredores, CFTV e detectores de

fumaça, para segurança do acervo

armazenado.

Softwares

O softwares de controle e movimentação

remota do conjunto, bem como sistemas completos de gestão de

acervos, para controle de entrada e saída de itens, monitoramento

de empréstimos, tabela de temporalidade, e todas as demais

facilidades requeridas por um sistema de arquivamento

profissional.

Trilho em alumínio

Porta deslizante para
duas ou mais faces

Porta de abertura frontal
para uma face

As portas são fabricadas em chapa

de aço reforçadas internamente.

Disponíveis em dois modelos: de abertura

frontal e corrediça de abertura lateral.

Trava do móduloTranca mecânica Tranca eletrônica

Detecção de fumaçaIluminação integrada CFTV

Trilhos

Portas

Os trilhos são fabricados em alumínio

extrudado, com liga de alta resistência,

e anodizados fosco natural.

Chave Trava Mecanismo

1

2

3



Azul RAL 5010

Verde Onan 1084.8981

Verde 205B.5170

Vermelho 206A.8097

Amarelo 206A.2296

Negro Arenoso 70790

Grafite 206A.1189

Laranja 206A.2544

Cinza Munsell N6,5

Bege 206A.2147

Branco RAL 9016 BR

Azul 206A.4115

Pintura eletrostática MDF Madeirado

Acrílico

Preto

Branco

Wengue Valência

Italian Noce

Carvalho Treviso

Maple

Nogal Palermo

Carvalho Atenas

Nogal Turin

Carvalho Málaga

Nogal Sevilha

Os módulos da Infinity Concept

são pintados na cor bege médio

texturizado fosco.

Os acabamentos frontais e painéis

decorativos podem ser pintados

nas cores ao lado, e, no caso do

Office AD 1032, utilizar

MDF Madeirado e Acrílico.

Acabamento Frontal

Os acabamentos

frontais longo e mini

podem ser pintados

nas cores ao lado, e

o manípulo também

é pintado com a

mesma cor do

acabemento frontal.

Ofce Metálico

Os painéis tripartidos

podem ser pintados com

todas as cores ao lado,

e o manípulo é pintado

da mesma cor do painel

central.

Ofce Madeirado

Os painéis decorativos

tripartidos Office podem

receber placas de MDF

madeirado de 15 mm

de espessura. Os manípulos

serão pintados na cor que

mais se adequar ao padrão

madeirado.

Ofce Acrílico

Placas de acrílico, com alto

brilho de 6 mm de espessura,

podem ser instaladas sobre

os painéis metálicos

tripartidos do Office, para

um acabamento mais

nobre e sofisticado.

Painel Plus

O painel bipartido plus

pode ser pintado com

todas as cores ao lado,

e o manípulo é pintado

com a mesma cor do

painel inferior.

Acabamentos



Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin –  São Paulo/SP



Um empreendimento se mede pelos seus clientes.

A Matriz Office está presente em diversas empresas

públicas e privadas, que nos honram com sua confiança,

o que, para nós. é motivo de grande orgulho.

Instalações

Módulos Soho com 2,50 m de altura, prateleiras e gavetas

Módulos especiais para consulta

Mesa retrátil para apoio de livros

Módulo especial para exposição de livros, com tampo
em MDF para apoio e manuseio



Arquivo Público – Belo Horizonte/MG

PEFOCE – Fortaleza/CE

Office Solution – São Paulo/SPCH Grupo – São José dos Pinhais/PR



Base de Hidrografia da Marinha – Niterói/RJ CH Grupo – São José dos Pinhais/PR

IBRAM – Brasília/DF

CH Grupo – São José dos Pinhais/PR

Arquivo Público – Belo Horizonte/MG

Office Solution – São Paulo/SP



Museu das Telecomunicações – Oi Futuro – Rio de Janeiro/RJ

Cantilever deslizante – Ambianch – São José dos Pinhais/PR



Museu das Telecomunicações – Oi Futuro – Rio de Janeiro/RJ

Fundação Oswaldo Cruz – Entomologia – Rio de Janeiro/RJ Fundação Oswaldo Cruz – Entomologia – Rio de Janeiro/RJ

Aeronáutica  – COMAR – Rio de Janeiro/RJ

INTO – Rio de Janeiro/RJ Observatório Nacional – Rio de Janeiro/RJ

Aeronáutica – CINDACTA IV – Manaus/AM

Equipamentos



Oi Futuro – Rio de Janeiro/RJ

Oi Futuro – Rio de Janeiro/RJ

Oi Futuro – Rio de Janeiro/RJ

Instituto Butantan – São Paulo/SP Instituto Butantan – São Paulo/SP

Instituto Butantan – São Paulo/SP FIOCRUZ – Rio de Janeiro/RJ

Jardim Botânico – Rio de Janeiro/RJ

UFSC – Museu – Florianópolis/SC FIOCRUZ – Rio de Janeiro/RJ FIOCRUZ – Rio de Janeiro/RJ

FIOCRUZ – Rio de Janeiro/RJ



EMBRAPA – Londrina/PR EMBRAPA – Londrina/PR

EMBRAPA – Londrina/PR

Escola de Belas Artes – Rio de Janeiro/RJ Escola de Belas Artes – Rio de Janeiro/RJ Escola de Belas Artes – Rio de Janeiro/RJ

Escola de Belas Artes – Rio de Janeiro/RJ

Jardim Botânico – Rio de Janeiro/RJ

IPEC – Rio de Janeiro/RJ

Banco Central – Brasília/DF



Qualidade fabril

Maquinário de última geração e processos industriais sofisticados garantem

o mais elevado padrão industrial para os produtos.

Desde sua concepção até a montagem, os sistemas são concebidos para uma

longa vida útil e tolerância à operação intensiva em condições ambientais variadas,

com requerimentos mínimos de manutenção corretiva ou preventiva.

Garantia integral

Nossos produtos contam com garantia integral pelo prazo de 5 anos, que se inicia

somente a partir do término da montagem, seguida de plena aprovação pelo cliente.
 

Garantimos a manutenção em campo, atendimento em até 72 horas após a abertura

do chamado e reposição de peças sem qualquer ônus para o cliente.

A nossa rede de assistência técnica abrange a totalidade do território

nacional, através de suas filiais e de seus representantes credenciados.

Evolução industrial

A Matriz Office é a empresa que mais cresce no segmento de sistemas

deslizantes.

A inovação técnica e diversificação de produtos, em nove anos de atividade,

resultou no mais completo portfólio de equipamentos, e em uma ampla base instalada,

com centenas de clientes públicos e privados.
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