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Armários ou Estantes Convencionais

Arquivo Deslizante 

Composição 1

855mm (L) x  2.230mm (A) x 2.300mm (P)

Arquivo Deslizante 

Composição 2

855mm (L) x  2.230mm (A) x 2.300mm (P)

Aumento da Capacidade Economia de Espaço

Perda de espaço devido a

necessidade do vão de consulta entre os 

módulos.

Aumento de até 85% da 

capacidade de armazenamento na 

mesma área, utilizando apenas um vão 

de consulta. 

ou redução em até 50% da área 

útilizada com a mesma capacidade de 

armazenamento.

A Arquipix trabalha visando a otimização 
e melhoria das condições do ambiente 
de trabalho, oferecendo a seus clientes 
soluções personalizadas para o 
armazenamento, gerenciamento e fluxo 
de documentos e informações, através 
de uma consultoria efetuada pelos 
melhores profissionais do mercado.

Com um arquivo Arquipix, você OTIMIZA ATÉ 85% DE ESPAÇO no seu ambiente de trabalho.
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Essa linha alia a robustez da linha CONCEPT, com os 
acabamentos especiais nos painéis frontais como por 
exemplo painel tripartido, ou painel revestido em fórmica.

Revolution
A linha CONCEPT é uma linha moderna e robusta, projetada 
para permitir a organização e arquivamento de qualquer tipo 
de produto, sem prejudicar o ambiente da empresa.

Concept

Arquivo Concept Arquivo Revolution
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Arquivo Easiness

Arquivo Levity

Essa linha é ideal para as empresas que necessitam 
dos benefícios de um arquivo deslizante, porém 
com um custo diferenciado em função de não ter a 
necessidade de acabamentos e painéis de fechamento.

Essa linha é ideal para as empresas que não querem 
se desfazer de suas estantes fixas mas necessitam 
otimizar seu espaço, com um custo muito baixo.

Trainel

Funcionalidade e ergonomia dos arquivos deslizantes 
para armazenamentos de obras de arte diversas para 
museus, galerias e acervos em geral.
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Porta Restrição de Acesso

Trava Geral Elétrica Biométrica

Bibliocanto

Gerenciamento de Acervo

Pasta Intercaladora

Pasta Pendular/Vetro Lateral

Caixa para Arquivo Inativo

Pasta dígito terminal

Pasta Suspensa

Componetes | Acessórios

Pastas

Gavetas Reguláveis

Suporte - Pastas SuspensasSuporte - Pastas Pendulares

Prateleiras

Caixas Arquivo Inativo

Upgrade | Eletrônico
Os arquivos deslizantes Arquipix, por serem 
modulares, possibilitam ampliação e supressão 
em suas dimensões e capacidade de arquivamento 
conforme abaixo:

- ampliação existente modificando altura, largura e 
profundidade.

- mudança do sistema de transmissão de mecânico 
para elétrico ou elétrico-eletrônico.

- Inclusão de travas biométricas para controle de 
acesso.

Todas as mudanças utilizam tecnologia nacional e 
possuem garantias de fabricação.
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Qualidade Arquipix
Todos os componentes seguem as normas ABNT e passam por rigorosos testes executados por laboratórios 
credenciados pelo INMETRO, desta forma atestamos a qualidade, funcionalidade e robustez do equipamento, 
comprovados por laudos emitidos por esses laboratórios.

Utilizamos somente chapas de aço Fina Frio, com padrão SAE certificado, garantindo uma composição química 
com baixo teor de carbono. A espessura das chapas varia conforme a necessidade de cada componente. Esse é 
o mesmo tipo de material usado na indústria automobilística, com ótima soldabilidade, forjabilidade, resistência 
mecânica e ductilidade.

O sistema produtivo da Arquipix foi elaborado com o objetivo de garantir a qualidade ecológica, socioambiental, 
de nossos produtos ou serviços. Nossos ciclos produtivos são amigáveis para o planeta e a vida que nele habita. 
Não prejudicamos a vida e nem utilizamos os recursos naturais de forma desregrada, obedecendo às exigências e 
consensos internacionais que tratam do sócio ambiental.processo anti-ferruginoso a base de zinco.

Profundade
Útil

Profundade
Externa

1mt 1.260 mts

2mts 2.300 mts

3mts 3.340 mts

4mts 4.380 mts

5 mts 5.420 mts

6 mts 6.460 mts

7 mts 7.500 mts

8 mts 8.540 mts

9 mts 9.580 mts

10 mts 10.620 mts

11 mts 11.660 mts

12 mts 12.700 mts

13 mts 13.740 mts

14 mts 14.780 mts

15 mts 15.820 mts

Altura Útil
De / Até

1.410 mts

2.920 mts

Altura Externa
De / Até

1.600 mts

3.120 mts

Largura Externa

455 mm

555 mm

655 mm

755 mm

855 mm

Dimensões Técnicas

Software RFID (smart storage)

Sistema de combate precoce a incêndio

Concept Art
Nossos arquivos deslizantes podem ser pesonalizado 
de acordo com o desejo do cliente. Seja ele um volante 
especial com sua logomarca ou adesivado.

Tecnologia composta por equipamentos que realizam 
o gerenciamento, supervisão e sinalização de eventos, 
como detecção de fumaça, temperatura e chama. 
Proporcionando segurança e confiabilidade no 
combate a um eventual foco de incêndio.

É uma tecnologia que utiliza sinais de rádio para 
identificar informações armazenados em um 
microship localizado nas etiquetas que são utilizadas 
para identificar o material arquivado.

Largura
Profundidade

Altura


