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FREE SPACE

SMART SPACE
Sistema de Arquivo Deslizante modular, com acionamento eletrônico, destinado ao armazenamento de grande volume de documentos com acentuado número de
consultas. Proporcionam maior agilidade e facilidade de acesso à informação, possibilitando seu uso por pessoas portadoras de necessidades especiais.
Seu design permite sua personalização com imagens, proporcionando maior harmonia com o seu ambiente.
COMPONENTES DE SEGURANÇA
• Travamento automático dos módulos por meio de sensores fotoelétricos.
• Sensores de movimento que impedem que os módulos se movimente quando em consulta.
• Barra de segurança dupla ou infravermelho com redundância.
• Passagem automática de movimentação eletrônica para mecânica em casos de falta de energia ou pane do sistema.
• Sensor de parada fim de curso.
• Cabeamento “Plug in Play” totalmente embutido em sistemas tubulares articulados.

Arquivo Deslizante modular, com movimentação mecânica,
proporciona diversas possibilidades de armazenamento,
adequando-se à necessidade de cada usuário devido as variadas
opções de componentes internos.
Possibilita o remanejamento ou substituição de seus componentes internos pelos próprios usuários, sem a necessidade do uso
de ferramentas ou de mão de obra especializada. Sua concepção
construtiva permite o seu remanejamento por completo, sem
prejuízo das suas qualidades, quantas vezes forem necessárias.

DIMENSÕES
ALTURA (mm) 2280 - LARGURA (mm) 446, 526, 636,
766, 866
PROFUNDIDADE (mm) 1140, 2.180, 3.220, 4.260, 5.300,
6.340, 7.380, 8.420, 9.460, 10.500, 11.540, 12.580
*Todas as dimensões poderão ser ajustadas de acordo
com a necessidade do cliente.

SPACE GOLD
DIMENSÕES
ALTURA (mm) 2280
LARGURA (mm) 445, 526, 641, 766, 866
PROFUNDIDADE (mm) 1100, 2.140, 3.180, 4.220, 5.260, 6.300,
7.340, 8.380, 9.420, 10.460, 11.500, 12.540
*Todas as dimensões poderão ser ajustadas de acordo com a
necessidade do cliente.

Arquivo deslizante modular com movimentação mecânica e com estrutura preparada
para receber upgrades tecnológicos tornando sua movimentação eletrônica ou
elétrica, facilitando e agilizando a pesquisa. Seu design permite sua personalização
com imagens, proporcionando maior harmonia com o seu ambiente.
DIMENSÕES
ALTURA (mm) 2280
LARGURA (mm) 445, 526, 641, 766, 866
PROFUNDIDADE (mm) 1140, 2.180, 3.220, 4.260, 5.300, 6.340, 7.380, 8.420, 9.460, 10.500,
11.540, 12.580
*Todas as dimensões poderão ser ajustadas de acordo com a necessidade do cliente.

ARQUIVOS DESLIZANTES
São estantes modulares confeccionadas em aço que se movimentam sobre trilhos por acionamento
mecânico ou eletrônico. Possuem capacidade de armazenar o dobro do volume quando comparadas
aos convencionais como estantes, arquivos de aço de 4 gavetas, armários, etc.
PRINCIPAIS VANTAGENS
• Ergonomia. Total conforto para o usuário.
• Maior organização.
• Maior produtividade com o aumento da agilidade na busca das informações.
• Economia de mais de 70% do espaço.
• Controle de acesso.
• Segurança física de todo o acervo.
• Integração total com sistemas de monitoramento, detecção e combate a incêndio e controles de
temperatura e umidade relativa do ar.
• Maior flexibilidade devido aos componentes internos que se encaixam a qualquer necessidade.
• Grande facilidade para a ampliação, mudanças de local e upgrades tecnológicos.
• Componentes intercambiáveis entre todos os modelos de arquivos.
• Projetos sob medida e especiais para qualquer necessidade de espaço e guarda de materiais.

Arquivos Fixos

Acervo Convencional

Economia de até 70% do espaço com um investimento menor e/ou use o espaço ganho de forma mais eficiente.

Base para Pastas
Pendulares

Prateleiras

Quadro Corrediço
para Pastas
Suspensas

Gavetas
Corrediças

ESTANTE ABERTA

A Estante Aberta Deslizante é designada ao armazenamento de
materiais diversos, desde arquivos inativos a almoxarifados ou
ainda para armazenagem de materiais pesados devido a sua
estrutura reforçada. Possui sistema de estruturação exclusiva que
impede o descarrilamento dos módulos.

DIMENSÕES
ALTURA (mm) 2280
LARGURA (mm) 445, 526, 641, 766, 866
PROFUNDIDADE (mm) 1100, 2.140, 3.180, 4.220, 5.260, 6.300,
7.340, 8.380, 9.420, 10.460, 11.500, 12.540
*Todas as dimensões poderão ser ajustadas de acordo com a
necessidade do cliente.

STANDARD

O modelo STANDARD foi desenvolvido para o armazenamento
de materiais diversos, desde arquivos inativos a almoxarifados ou
ainda para armazenagem de materiais pesados devido a sua
estrutura reforçada.
Possui fechamentos frontal , traseiro e laterais que proporcionam
um acabamento mais agradável além de permitir o fechamento
através de chave mecânica, tetra ou digital, proporcionando uma
maior segurança ao seu acervo. Possui sistema de estruturação
exclusiva que impede o descarrilamento dos módulos.

DIMENSÕES
ALTURA (mm) 2280
LARGURA (mm) 445, 526, 641, 766, 866
PROFUNDIDADE (mm) 1140, 2.180, 3.220, 4.260, 5.300, 6.340,
7.380, 8.420, 9.460, 10.500, 11.540, 12.580
*Todas as dimensões poderão ser ajustadas de acordo com a
necessidade do cliente.
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