
Connect
Linha coletiva



Conheça a Connect

Connect dispõe de linha e traços leves, é a solução versátil 
e prática de assentos para ambientes multifuncionais 
de coletividade que exigem conectividade. Com sapatas 
conectoras, a ligação entre assentos é permitida. 



Versões para cada tipo de uso

Projetada no Brasil com design Frisokar, totalmente adaptável 
a qualquer ambiente coletivo, de fácil empilhamento, está 
disponível em diversas cores, nas opções sem braços, braços 
com prancheta e gradil, além da opção para estofamento.



Fácil de conectar

Connect facilita sua utlização em grandes ambientes pela sua fácil organização de 
empilhamento, seu modelo foi desenvolvido também para conectar-se.



Acabamento 
diferenciado

Connect possui 
capa protetora de 
acabamento sob o 
assento em todas 
as versões.

Confortável

Opção de tapeçaria 
para o assento em 
diversas opções de 
cores.

Multi-uso

Variadas opções 
de composição, é 
muito dinâmica 
pois permite utiliza-
ção de braços com 
ou sem pranche-
tas que podem ser 
fixos ou escamoteá-
veis, além da opção 
do gradil.



Conexão lateral para cadeira sem os braços

Conexão lateral para cadeira com os braços

Sapatas conectoras especiais

Seja em versões com ou sem braços, a cadeira Connect é super eficiente na hora 
de criar salas de conferência ou auditórios. As sapatas conectoras foram projetadas 
especialmente para o produto.



Dimensões

Cores plásticas:

01 36 88 24 53

Cores metálicas:Cores metálicas:

Blocos disponíveis em:
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https://3dwarehouse.sketchup.com/model/2b78d40d-0618-4ef7-84ae-7c5637ae6335/Connect-sem-bra%C3%A7os
https://www.moldkit.com.br/login/acessar


Shure Projeto por Perkins+Will  

Cases



Pochet Brasil

Cases



Empreendimento Comercial  Porjeto por Marcus Novais

Cases



ABNT NBR 13962 : 2006
Relatóriosdeensaiosdedimensional, segurança, usabilidade, 
estabilidade, resistência e durabilidade de cadeiras de escritório.

ABNT NBR 15878 : 2011
Relatório de ensaio de assento para espectadores demonstrando 
desempenho de resistência, durabilidade e segurança.

Relatório de conformidade emitido por laboratório internacional 
com notória competência e ilibado reconhecimento, acreditado por 
organismo fiscalizador membro do ILAC. 

O FK Grupo estende a garantia dos seus produtos, contra defeitos de 
fabricação, por 06 (seis)anos nas estruturas metálicas com função de 
sustentação de seus kits de cadeiras. Demaiscomponentes, sejam 
avulsos ou integrantes dos kits, e estruturas metálicas com função 
desustentação, comercializadas de forma avulsa possuem garantia de 
18(dezoito) meses.

*Os selos apresentados se referem a linhas específicas de produtos. Para maiores 
informações sobre os selos e certificados e garantia contate: sac@frisokar.com.br
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Certificados e garantia



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

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


