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



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



Encosto regulável para pastas Expositoro de resistas
escamoteável e com prateleira

A Linha Library 

possui todos os componentes

e acessórios para montagem

de bibliotecas de pequeno,

médio e grande porte.

ACESSÓRIOS

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
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Suporte para tecidos
e tapetes

Trilhos telescópicos
reforçados para até 50 kg

Suporte para
vassouras

Batente frontal
antiqueda de objetos

Encosto acrílico
para objetos e fichas

Suportes especiais

Escaninho para
laminário
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