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Acessórios para arquivos 
 
 

 
 

 
 

CODIGO DESCRIÇÃO EMBALAGEM 
03-5000-MDL Mola espaçadora para lâminas 4 pz. 

03-C28N Caixa recipiente  a  inserir  nas  gavetas  em  pvc  cinzento,  a  utilizar  quer  para 
lâminas, quer para blocos de quatro compartimentos.  

1 pz. 

03-C28S Caixa  recipiente  a  inserir  nas  gavetas  em  pvc  cinzento,  a  utilizar  quer  para 
lâminas, quer para blocos para macro-secções de um único compartimento. 

1 pz. 

 
 
    

Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 
Via San Faustino 58 
20134 MILANO (MI) 
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Acessórios complementares para arquivos grandes: 
- Mola espaçadora 
- Caixa recipiente para lâminas e blocos 
 

                                                                         MOLA 
 
                                                                              

 
 
 

CAIXA RECIPIENTE PARA LAMINAS E BLOCOS 
 

As bandejas são feitas de material plástico resistente a impactos, de cor cinza, para 
prender os slides e os blocos dentro dos grandes arquivos. 
Eles são equipados com dois relevos nas extremidades para facilitar sua aderência 
dentro do arquivo. 
Eles estão disponíveis em dois modelos: 
- Bandeja C28N: bandeja padrão com dimensões externas 300 x 63,5 x 40 (h) mm. 
As bandejas do modelo C28N são divididas em quatro compartimentos, cada um 
dos quais pode conter até 20 blocos (no total 80 blocos para cada bandeja) ou 120 
slides (no total 480 slides para cada bandeja). Pode ser inserida uma mola de 
suporte para slides dentro de cada compartimento: nesse caso, a capacidade é 
reduzida para 48 slides (no total, 192 slides para cada bandeja equipada com 4 
molas). 
- Bandeja C28S: projetada especialmente para o armazenamento de blocos e slides 
para seções macro, sem compartimentos internos. As dimensões externas são as 
mesmas da bandeja C28N (300 x 63,5 x 40 (h) mm). Cada bandeja C28S pode conter 
9/10 blocos para seções de macro ou 240 slides, sempre para seções de macro. 
 

 

O suporte da corrediça de mola, em 
metal, foi especialmente projetado 
para espaçar as corrediças úmidas, 
impedindo que elas grudem umas 
nas outras. Dependendo das 
necessidades, a mola também pode 
ser usada para separar os slides 
durante seu armazenamento 
definitivo. Cada mola se encaixa 
perfeitamente em um 
compartimento da bandeja C28N. O 
pacote de 4 peças. permite equipar 
uma bandeja C28N completa. 
Cada mola pode conter até 48 
slides. Obviamente, com o uso de 
molas, a capacidade das bandejas 
C28N e, mais geralmente do 
arquivo, diminui significativamente. 
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Especificações técnicas 

Dados técnicos 

Material Aço 

Dimensões (l x p x h) (150 x 25) mm 

Material Poliestireno 

Dimensões (l x p x h) (300 x 63,5 x 40) mm 

Embalagem 

Recipiente primário Bolsa de celofane 

Etiqueta Etiqueta de papel adesivo na embalagem externa 

Recipiente secundário Não presente 

Conservação Armazenamento Dada    a    tipologia    de    produto,    não    são    necessárias 
particulares precauções de conservação e armazenamento. 

Avisos 
Classificação do produto O produto é destinado ao uso de pessoal técnico especializado. 

O produto não está classificado como perigoso. 

Modo   de   eliminação    Elimine   segundo   as   normativas vigentes. 
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