




A London Arquivos e Sistemas
é uma empresa presente no mercado há 20 anos 

oferecendo soluções criativas e racionais para arqui-
vamento e acondicionamento de documentos e 

materiais dos mais diversos tamanhos e finalidades.

Prezando sempre pela qualidade, atende desde 
pequenos escritórios a grandes indústrias, bem como 

órgãos públicos municipais, estaduais e federais.

Desenvolvemos também soluções para universida-
des, museus, bibliotecas, reservas técnicas e herbá-
rios, hospitais, bancos, cartórios, tanto em arquivos 

deslizantes como fixos e trainéis.20 anos
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LINHA ARSENAL
Armazenamento de armas
de pequeno e grande porte

CARACTERÍSTICAS

COMPONENTES

SIMULAÇÃO DE PROJETOS
Otimização de até 50% do seu espaço.

7. DIMENSÕES E PAINÉIS
Entenda sobre dimensões e veja as
opções de painéis

REDE INTERNACIONAL
Saiba onde pode nos encontrar

CERTIFICAÇÃO
Qualidade comprovada
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Arquivos deslizantes para o
acondicionamento de diferentes arma-
mentos. Sua movimentação pode ser 
mecânica ou elétrica, permite também 
o travamento através de fechadura 
tetra ou biométrica. Oferece componentes 
específicos para o armazenamento de 
armas de pequeno e grande porte, 
assim como para objetos diversos desti-

nados para estoque.

LINHA
ARSENAL
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Fácil manuseio e acomodação de armas e munições

Suporte horizontal e vertical para armamentos de longo 
calibre

Suportes para objetos como facas e cassetetes

Otimização de espaço, organização e segurança

Armazenamento de coletes, capacetes, coturnos e 
materiais de sobrevivência com a possibilidade de 
fechamento através de fechadura biométrica

Permite upgrade de altura, largura e profundidade do 
conjunto

Opcional de chave de segurança

Prateleira com divisor
escano

Base corrediça com nichos
para cassetetes

Kit prateleira inclinada com
suportes para espingardas Fechaduras

CARACTERÍSTICAS

4

SEGURANÇA | ORGANIZAÇÃO | OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇO



COMPONENTES

Facas

Fuzis

Suporte regulável para
facas suspensas

Kit prateleira inclinada com
suportes para fuzis

5



Pistolas Pistolas

Prateleira com suportes
emborrachados para pistolas Capacetes

COMPONENTES
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Uso combinado de extensões, ajusta o conjunto a 
qualquer formato de sala.

PAINÉIS
OPCIONAIS

DIMENSÕES
2
.1
4
0

Alturas Externas para trilho direto no piso. Para arquivo com estrado acrescentar 13 mm.

Seis medidas para cada tipo de acervo. Unidade de medida em mm
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Estantes convencionais desperdiçam 
espaço, o sistema de arquivos deslizantes 
London ocupa em média 50% do espaço 
utilizado por arquivos comuns, o que na 
mesma área se pode até duplicar a 
capacidade de arquivamento antes 

utilizados por estantes comuns.

SIMULAÇÃO
DE PROJETOS

Trilho de alumínio Trilho de aço Trilho sobre plataforma

TRILHOS
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REDE INTERNACIONAL
A London está presente em mais de 20 estados brasileiros 
com a matriz em Pinhais/Pr. Também operamos no 
Mercosul através de representantes exclusivos.

PERU

PARAGUAY

CHILE

ARGENTINA

URUGUAY

BOLIVIA

BRASIL

Possuímos certificações que garantem a qualidade, resistência, estabilidade e dura-
bilidade do produto. Através de laudos emitidos por laboratórios acreditados pelo 
INMETRO, atende as normas ABNT, ASTM e também as normas de ergonomia NR17.

CERTIFICAÇÕES

9



41 3097 4100         41 99914 0292

www.londonarquivos.com.br

comercial@londonarquivos.com.br

facebook.com/LondonArquivos

R. Corbélia, 1303 - Emiliano Perneta | Pinhais/PR


