
Iso
Linha coletiva



Iso é atemporal

Iso é comprovadamente uma cadeira para todos os 
ambientes. Uma das linhas mais comercializadas pela 
Frisokar, foi desenvolvida de forma a garantir conforto e alto 
desempenho em empilhamento.



Fixa | prancheta
Iso possui assento e encostos anatômicos fabricados em 
polipropileno em diversas opções de cores, sua estrutura fixa 
possui pintura epóxi a pó, anti riscos. Nas versões giratória, fixa 
e longarina, com ou sem braços, podendo incluir assento e 
encosto com tapeçaria.

Longarina

Otimização de 
espaço e fácil mon-
tagem. Diversos 
modelos de bases e 
várias possibilidades 
de configurações: 
Com 2, 3, 4 ou mais 
opções de lugares.



Iso é empilhável o que facilita sua utilização e organização. 
Permite o empilhamento de até 08 cadeiras.



Dimensões

Cores plásticas:
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Cores metálicas:
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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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Fk Grupo S.A
Rod. Braz Fortunato, km 2

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


