
Módulos Pix
Linha colaborativa



Módulos Pix

Confortáveis e com design minimalista, os módulos PIX 
integram a linha colaborativa da Frisokar como item de 
destaque. Suas formas suaves se integram bem em escritórios 
coletivos além de trazer um tom de jovialidade para 
ambientes corporativos.



Módulos Pix

Use a criatividade e elabore ambientes funcionais e criativos 
com os módulos Pix. Cada módulo pode ser configurado de 
forma única e exclusiva, com cores e tecidos a sua escolha.

Banco

Banco de 1 lugar 
com estrutura 
fixa que pode 
ser configurada 
nas cores preto e 
branco. 

Sofá

Sofá com encosto 
e sem braços. 
Estrutura fixa pode 
ser configurada 
nas cores preto e 
branco.

Canto

Módulo para 
cantos que 
funcionam 
como conexões. 
Estrutura fixa pode 
ser configurada 
nas cores preto e 
branco.



Sofás Pix

Crie um ambiente confortável e elegante com os sofás Pix e 
suas diversas opções de revestimento.

Poltrona

Poltrona de 1 
lugar com braços. 
Disponível com 
revestimento 
diferenciado.

Sofá 2 lugares 
com braços

Disponível com 
revestimento 
diferenciado.

Sofá 2 lugares 
sem braços

Disponível com 
revestimento 
diferenciado.



Painel divisor

Os sofá Pix com 
painel divisor é a 
escolha idel para 
ambientes que 
necessitam de  
privacidade mas 
que tenham pouco 
espaço.

Pix privativo

Se houver 
necessidade de 
mais privacidade, 
poderá optar 
pelo Pix privativo, 
que se encaixa 
perfeitamente em 
todos os tipos de 
ambientes.



Pix privativo

O privativo 
com uma das 
extremidades 
aberta, lado direito 
ou lado esquerdo.

Pix com painel

Ambiente reservado 
para reuniões com 
painel multimídea.



Sofás Pix - Linha Especial I

Adicione à sua linha de ambientes modulares os sofás 
especiais nas opções de 1, 2 e 3 lugares.

Sofá 1 lugar

Sofá de espera 
1 lugar com 
braços estofados, 
estrutura em 
madeira.
Pés metálicos 
em alumínio ou 
aço pintado ou 
cromado.

Sofá 2 lugares 

Sofá de espera 
2 lugares com 
braços estofados, 
estrutura em 
madeira.
Pés metálicos 
em alumínio ou 
aço pintado ou 
cromado.

Sofá 3 lugares
Sofá de espera 
2 lugares com 
braços estofados, 
estrutura em 
madeira.
Pés metálicos 
em alumínio ou 
aço pintado ou 
cromado.



Sofás Pix - Linha Especial II

Para um ambiente moderno, adicione o clássico ao conforto.

Sofá 1 lugar

Sofá de espera 
1 lugar com 
braços estofados, 
estrutura em 
madeira e 
percintas.
Pés metálicos 
discretos em 
alumínio ou aço 
pintado.

Sofá 2 lugares 

Sofá de espera 
1 lugar com 
braços estofados, 
estrutura em 
madeira e 
percintas.
Pés metálicos 
discretos em 
alumínio ou aço 
pintado.





Crepe

Sintético

Mescla

Para mais opções de revestimentos, consulte o setor comercial.
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Cases

Memorial Lopes & Lopes por Ana Flora Naufal Arq.



Cases

Memorial Lopes & Lopes por Ana Flora Naufal Arq.



Cases

Asics por Tetris Arquitetura



Cases

Thoughtworks Brasil Software por Arq. Julyana  Gomes 



Fk Grupo S.A
Rod. Braz Fortunato, km 2

Bariri | SP - 17250 - 000
+55 14 3662-9000


