


Catálogo de apresentação de soluções criativas das linhas 
Deslizantes e Fixos, para arquivamentos de documentos e 
materiais de várias finalidades.







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

racionais para arquivamento 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 universidades, museus, bibliotecas, 
reservas técnicas e herbários, hospitais, bancos, cartórios, tanto em arquivos 

deslizantes como fixos e trainéis.

20 anos
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DESLIZANTES





ELETRON
A linha Eletron traz a tecnologia do 
sistema elétrico de movimentação.  
Possibilita a customização do painel 
em aço, vidro, plotter ou tripartido com 
diferenciações de cores e acabamentos, 
assim como a instalação sobre estrado 

acarpetado ou emborrachado.

A linha Exclusive possui painel 
tripartido com painel central em 
vidro podendo ser customizado com 
plotter. Resultando em um design 
diferenciado, proporcionando um visual 
moderno e exclusivo para o seu arquivo.

EXCLUSIVE

LINHAS
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LIGHT

L I N H A S

EASY
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A linha Easy foi desenvolvida para  o mercado 
privado e pequenos investidores que querem 
um produto de qualidade, mas com menor 
custo.  Suas medidas e cores são padronizadas 
para manter o conceito da compra “easy”.

A linha Light foi desenvolvida com o objetivo 
de unir a versatilidade, qualidade e preço 
justo em um só produto. Com painel
bipartido que possibilita acabamento 
diferenciado na cabeceira do painel central 
e a escolha de componentes internos 

específicos para cada tipo de material.

V E R S A T I L I D A D E ,  Q U A L I D A D E  E
P R E Ç O  J U S T O  E M  U M  S Ó  P R O D U T O .  

P R O D U T O  D E  Q U A L I D A D E ,
M A S  C O M  M E N O R  C U S T O .  



A linha Space Box com suas paredes vazadas 
permitem maior circulação de ar e facilitam 
melhor visualização e localização do material 
arquivado, ideal para  o armazenamento de 
materiais diversos. Foi projetada para atender 
a grandes necessidades de armazenamento 
com baixo custo.

Desenvolvido para ser a melhor solução 
para museus e pinacotecas, pois une 
beleza, praticidade e segurança para o 
acondicionamento das obras. Suas paredes 
com sistema deslizante ou pivotante, com 
painéis unilaterais ou bilaterais para 
melhor aproveitamento de espaço, podendo 
ser ajustado para armazenamento de 

ferramentas e outros objetos.

SPACE BOX

TRAINEL

LINHAS
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HERBARIUM
A linha Herbarium foi desenvolvida com 
estrutura funcional e hermeticamente 
vedada. Essa linha atende as necessidades 
de armazenamento em herbários, 
permitindo a escolha de componentes 
internos específicos para qualquer tipo 
de coleção científico biológica.

LINHAS

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
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DIMENSÕES

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

Unidade de medida mm

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.

PAINÉIS
OPCIONAIS

TRILHOS

Clean        Custom         Plotter            Vidro
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Trilho de alumínio Trilho de aço Trilho sobre plataforma



Prateleira lisa Base para pasta
pendular

Gaveta para pasta
suspensa

Encosto em ‘T’ Expositor Divisor de gaveta

Suporte PVC para
mapas Gabinete

COMPONENTES
INTERNOS

ACESSÓRIOS
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LINHAS

(Kraft e Timbó)
Pasta suspensa

(Kraft e Timbó)
Pasta dígito terminal

(Kraft e Timbó)
Pasta pendular

Caixa de Inativos MasterClick ArqMaster

(Numeração de 0-9)
Etiqueta dígito terminal

Gavetas



FIXOS



FIXOS



A linha Biblós foi desenvolvida para atender 
a necessidade de bibliotecas, escritórios e 
até mesmo residências. Suas medidas 
foram pensadas para melhor acomodar 
livros, folders, catálogos, revistas e mídias. 
Sua estrutura poderá ser readequada para 
a acomodação de componentes específicos 

do arquivo deslizante. 
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Estrutura modular fixa, simples ou dupla.

Cor padrão argila com laterais diferenciadas.

Regulagem dos componentes internos sem o uso
de ferramentas.

Flexibilidade na composição interna.

Permite a regulagem dos componentes internos pelo
usuário sem a utilização de ferramentas.

Permite a readequação da estrutura para acomodação 
de pastas suspensas, gavetas, entre outros.

CARACTERÍSTICAS

DIFERENCIAIS



BIBLÓS
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ALTURA

2.
00

0

LARGURAS

320

As larguras podem variar de acordo

com o material a ser armazenado

no arquivo. Unidade de medida em mm.

450 580

DIMENSÕES

Prateleira

Expositor inclinado

Carrinho biblós Bibliocanto sinalizador Módulo de devolução
simples

Expositor de mesa Prateleira para mídias

Placa de sinalização
estante dupla

Placa de sinalização
estante simples

BIBLÓS



18

CARACTERÍSTICAS

DIMENSÕES

A linha Slim substitui os arquivos 
de aço convencionais de quatro 
gavetas e os armários de madeira, 
aliando segurança, otimização e 
organização de espaço de forma a 

mantê-lo próximo ao usuário.

Os gaveteiros para pastas suspensas armazenam  aproximada-
mente 45 pastas suspensas por gaveta enquanto cada gaveta 
disposta no arquivo Slim armazena aproximadamente 70 pastas.

Estrutura modular fixa, simples ou dupla.

Ideal para pequenos espaços.

Cor padrão cinza N6,5 com possibilidade de alteração na cor.

Flexibilidade na composição interna.

Permite a regulagem dos componentes internos  pelo usuário sem 
a utilização de ferramentas.

ALTURAS

2
.2

3
0

2
.3

7
5

2
.6

5
0

2
.9

2
5

LARGURAS

445

Alturas externas dos módulos.
Unidade de medida em mm.

Seis medidas para cada tipo de acervo.

650 750550 850 1050
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SLIM

1.080
2.120
3.160
4.200
5.420
6.280
7.320
8.360
9.400
10.440

Extensões Externas.

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

Unidade de medida em mm.

EXTENSÕES

Gavetas

Prateleira lisa

Base para pasta pendular Encosto em “T”

Mesa corrediça

Regulagem dos componentes
 internos a cada 25mm

Gaveta para pasta
suspensa

Porta de correr para
módulo 2.000 a 10.000 Chave individual



A London está presente em mais de 20 estados 
brasileiros com a matriz em Pinhais/Pr. 

Também operamos no Mercosul através de 
representantes exclusivos.

REDE
INTERNACIONAL

PERU

PARAGUAY

CHILE

ARGENTINA

URUGUAY

BOLIVIA

BRASIL

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





41 3097 4100         41 99914 0292

www.londonarquivos.com.br

comercial@londonarquivos.com.br

facebook.com/LondonArquivos

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


