
ARQUIVOS DESLIZANTES PARA
RESERVAS TÉCNICAS

UNIDADES DE ATUAÇÃO 

Soluções em Arquivos DeslizantesContato: (62) 3920-3607

Armários xos ou deslizantes, comportas 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.

Expositores 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.

www.matrizoffice.com.br



- Bases deslizantes para objetos de peso elevado   
e alturas indenidas -   

 
Arquivos xos ou deslizante para herbários, com escaninhos para arquivamento de exsicatas em pastas.
O arquivo tem vedação nas portas

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 xos.

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.

Módulos xos ou deslizantes, com trainéis internos para guarda de

coleções de quadros e objetos de arte

Trainel central xo, 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.

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 iconográco,

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.

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

Acervo documental


