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ARQUIVOS DESLIZANTES



Os arquivos deslizantes são estantes modulares feitos em aço e que se movem sobre trilhos, 
onde o acionamento pode ser mecânico ou eletrônico. Esse sistema garante ao usuário um 
grande ganho de espaço físico através de um mínimo esforço para movimentar as estantes.

Graças ao seu design e a sua estrutura, ela proporciona diversas configurações internas 
de suas prateleiras, seja através da configuração individual de cada prateleira ou do uso de 
acessórios, que permitem o aproveitamento de todo espaço interno.

Sua estrutura modular permite a reconfiguração da largura, altura e profundidade, ou a 
inclusão e troca de componentes quantas vezes forem necessárias. 

Arquivos  
Deslizantes

Biblioteca



3

Melhor aproveitamento de espaço no ambiente.

Redução da área ocupada em até 70%.

Possibilidade de personalização das prateleiras, 
com o uso de acessórios, o que aumenta também 
o aproveitamento dentro de cada módulo.

Maior organização no seu ambiente corporativo, 
aumentando também a produtividade.

Unidades modulares, oferecendo uma maior 
flexibilidade para montagem do seu ambiente.

Facilidade para manuseio dos arquivos.

Design diferenciado.

Maior segurança para seus documentos.

Maior conforto para o usuário.

Ótima relação custo x benefício.

Benefícios
Com os tradicionais armários, 

você tem menos flexibilidade de 
utilização do seu armário e um 

volume de ocupação muito maior 
do seu espaço físico.

GANHE ATÉ
DE ECONOMIA

DE ESPAÇO

MAIS ESPAÇO DE 
ARMAZENAMENTO

MAIS ORGANIZAÇÃO

70

2x

%

Com os arquivos deslizantes Miranti, 
o seu espaço é utilizado de maneira 
muito mais racional, abrindo assim 

novas possibilidades para seu 
ambiente e gerando uma economia 

real para o seu negócio.

Em alguns casos, você consegue 
dobrar a capacidade de 

armazenamento de uma mesma 
sala onde é utilizado o sistema 
tradicional de armazenamento, 

principalmente utilizando os 
acessórios disponíveis para as 

estantes.
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ALTURA

PROFUNDIDADE

LARGURA

Técnicas
Características

Desenvolvido em chapas de aço submetidas a 
tratamento anti-ferruginoso e pintura a pó.

Regulagem dos componentes internos é feita 
através de encaixes a cada 25mm, sem a 
necessidade do uso de ferramentas. 

Laterais, fundo, teto e base dos módulos vedados.

Todos módulos possuem eixo anti tombamento.

Trava individual do volante e por módulo.

Trilhos fixados diretamente no piso, evitando o 
uso de plataformas.

5ANOS
DE GARANTIA

Altura (mm)

2.221 (mínima)  |  3.100 (máxima)

Dimensões do Módulo

Largura (mm)

430  |  540  |  660  |  760  |  860

Possibilidade de adequação  
conforme o layout do ambiente.

Profundidade (mm)

1.235  |  2.275  |  3.315  |  4.355  |  5.395  |  6.435   
7.475  |  8.515  |  9.555  |  10.595  |  11.635  |  12.675
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Faces e
Acessórios

Para uma maior praticidade e organização de seus documentos e materiais a serem 
armazenados, o espaço interno de cada estante pode ser configurado de maneiras 
diferentes e independentes. Tudo isso para atender às necessidades específicas de cada 
tipo de cliente. A Linha de Acessórios da Miranti conta com Pastas Pendulares e Pastas 
Pendulares Dígito Terminal, que vai ajudar a otimizar a procura por seus documentos. 

Caixa de Arquivo Inativo Pasta Pendular Pasta Suspensa Caixa de Arquivo Inativo 

e Pasta Suspensa

Caixa de Arquivo Inativo 
e Pasta Pendular

Pasta Suspensa

Pasta Pendular Dígito Terminal
Mesa retrátil
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A Miranti, que atua desde 2001 confeccionando móveis corporativos, construiu ao longo de seu trajeto a 
experiência, a qualificação e a moderna estrutura que fazem dela hoje, uma relevante empresa no setor. O 
desenvolvido parque fabril, bem como os profissionais capacitados e com uma vasta experiência, garantem que 
a empresa seja vista como modelo de qualidade e excelência. Os móveis, por sua vez, são desenvolvidos sobre 
os mais altos padrões de qualidade, feitos para permitir grandes possibilidades de personalização devido à 
sua modularidade e versatilidade. Essas características, aliadas ao DNA inovador da Miranti, garantiram a boa 

aceitação e forte representatividade do produto no mercado.

A solidez e a qualidade de seus produtos não são os únicos diferenciais da Miranti. Contando com 
transportadora própria integrada à fábrica, garante-se agilidade e pontualidade mesmo na entrega 

de grandes pedidos. A empresa possui, também, um constante investimento em inovação e na 
qualificação de seus profissionais, assim como dedica-se permanentemente na busca por 

melhorias nos seus produtos e serviços. Essas características, porém, não são as únicas que 
norteiam a Miranti. Desde o princípio, a empresa desenvolve ambientes que proporcionam 

prazer em trabalhar, não produzindo apenas móveis, mas sim, escritórios com vida.

Além da versatilidade e variedade de produtos disponibilizados 
pela Miranti, possuímos certificações que atestam a qualidade 

e responsabilidade da Miranti com seus produtos, serviços, 
clientes e colaboradores.

Sobre a Miranti

Certificações
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Estrada Valentin Venturin, 325
Travessão Thompson Flores | Monte Bérico

95032-450 | Caxias do Sul, RS | Brasil
Caixa Postal: 8071 | CEP Cx. Postal: 95034-970

Fone/Fax (54) 3535-0333 | 3213-4202
www.miranti.com.br


