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OFFICE

Agile

Agile é a combinação perfeita 
entre minimalismo e sofisticação. 
Seu amplo encosto em tela com 
apoio lombar garante um nível de 
conforto que agrada até os usuários 
mais exigentes. A assertividade do 
design garante uma incomparável 
versatilidade de combinação nos 
mais diversos ambientes.

Agile
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Job é a tradução de conforto e 
modernidade. Sua ampla linha 
possui a solução para ambientes 
corporativos e postos de trabalhos 
operativos, proporcionando 
conforto e ergonomia. 

Job

JobOFFICE
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Zip

Zip

Zip é resultado de design moderno 
e confortável. Possui opções em 
encosto tapeçado ou com tela. 
Ousadia e inovação são atributos 
desta linha que faz a diferença em 
ambientes corporativos. 

OFFICE
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ZipOFFICE
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Soul é a linha de assentos para quem 
quer conforto e design moderno 
em uma única peça. Com encosto 
telado, ajusta-se anatomicamente ao 
corpo, além de garantir a respiração e 
controle de temperatura. Disponível 
nas versões alta, com ou sem 
apoio de cabeça e operativa com 
mecanismo de ajuste ergonômico. 
O seu desempenho e qualidade 
estão no conjunto de componentes 
desenvolvidos a partir de tecnologia 
certificada. Disponível nas versões 
giratória e fixa.

Soul

Soul

OFFICE
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Liss

Liss

Liss possui encosto telado flexível, 
extremamente adaptável sobre 
quadro metálico. O conforto 
não para por aí, pois Liss conta 
com mecanismo de reclinação 
oscilante. Disponível nos modelos 
giratória e fixa.

OFFICE
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Simple é, em apenas um produto, 
design, elegância e sofisticação. 
A altura do encosto ajustável e a 
inclinação proporcionam perfeita 
ergonomia e conforto, tornando a 
Simple essencial para ambientes 
corporativos.

Simple

SimpleOFFICE
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Sky, ideal para ambientes 
corporativos é sinônimo de 
inovação e leveza. Com uma linha 
completa de configurações e duas 
alturas de encosto, atende a todas 
as necessidades de assentos para 
esses ambientes.

Sky

SkyOFFICE
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A cadeira 323 é o resultado de anos 
de refinamento ergonômico e 
produtivo. O design consagrado, 
com mais de uma década de 
mercado, combina funcionalidade, 
conforto e versatilidade em uma 
peça extremamente competitiva.

323

323OFFICE
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Pointer Premium é sinônimo de 
elegância e conforto. Desenvolvida 
com tecnologia em percintas elás-
ticas e espuma injetada, garante 
elasticidade e maciez no toque. Di-
sponível nas versões fixa e giratória 
em duas alturas do encosto.

Pointer
Premium

Pointer PremiumOFFICE
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Maxxer foi projetada para suportar 
até 150 kg. Super resistente, não 
deixa o conforto e a beleza de lado. 
Espuma de altíssima qualidade, 
estrela e braços cromados, 
garantem o sucesso deste projeto. 
Certificada por normas brasileiras 
e internacionais, possui versões 
giratória e fixa.

Maxxer

MaxxerOFFICE
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Maxxer Class une resistência e 
design. O conjunto suporta até 150kg 
com segurança, sem deixar a leveza 
e personalidade de design de lado. 
Espuma de altíssima qualidade, 
revestimento sofisticado e conforto 
inigualável garantem o sucesso 
deste projeto. 

Maxxer
Class

Maxxer ClassOFFICE
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New Onix simboliza conforto 
e elegância. Perfeita para 
ambientes corporativos, possui 
assento e encosto injetados em 
espuma de altíssima resiliência, 
aliados a um design clássico. 
Possui mecanismo de articulação 
avançado, braços e estrela em 
alumínio e está disponível em 
duas versões de altura.

New
Onix

New OnixOFFICE
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New Onix Class traz conforto e 
elegância em uma versão prática e 
inteligente. Perfeita para ambientes 
corporativos, possui assento e 
encosto injetados em espuma de 
altíssima resiliência aliados a um 
design clássico. O refinamento 
do projeto permite uma cadeira 
sofisticada e competitiva. 

New
Onix

Class

New Onix ClassOFFICE
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COLETIVO

Up!

Up! tem sua essência associada  a 
dinâmica jovial, concepção que 
surpreende e traduz modernidade, 
praticidade e conforto.  Para aten-
der de forma precisa os mais di-
versos ambientes coletivos, a linha 
Up! foi projetada nas versões fixa, 
giratória ou longarina; com ou sem  
braços, com ou sem prancheta.

Designer  Scagnellato | Ferrarese

Up!
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Up!COLETIVO
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Kyos

Kyos une o clássico ao moder-
no. Seu encosto inova ao trazer 
opções de modelo revestido, em 
tela ou plástico, garantindo mo-
dernidade e equilíbrio de tempe-
ratura. Disponível nas versões com 
prancheta, base fixa, com e sem 
apoio de braço, é uma linha com-
pleta para coletividade.

Designer  Scagnellato 

KyosCOLETIVO
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KyosCOLETIVO
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Flex

Flex é suavidade e modernidade. 
Une, em apenas uma peça: leve-
za, força, conforto e flexibilidade 
do plástico e do poliuretano para 
atender a multiplicidade de am-
bientes coletivos, como sala de 
espera e reuniões. Está disponível 
nas versões tapeçada e plástica. Os 
acabamentos no assento e enco-
sto garantem a satisfação e quali-
dade do produto.

Designer  Scagnellato

FlexCOLETIVO
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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. De fácil 
empilhamento, está disponível 
em diversas cores, nas versões 
banqueta, com braços e prancheta.

ConnectCOLETIVO

48 49



Strike

Strike é super versátil! Disponível 
nas versões giratória, fixa, 
longarina, com prancheta, 
estofada e banqueta. Sua concha, 
desenvolvida a partir de um design 
moderno, permite a adaptação 
aos diversos modelos e garante 
conforto e elegância ao ambiente.

Designer  Scagnellato

StrikeCOLETIVO
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Kind

Kind é uma concha com curvas 
pronunciadas e finas bordas, 
combinadas a estrutura resistente 
e fixa. É eficiente e funcional, 
garantindo, assim, muita 
personalidade para seu ambiente. 

KindCOLETIVO
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Nina

Nina é simplesmente funcional. 
Produzida nas versões longarina, 
fixa e giratória, com ou sem braços 
e com ou sem prancheta, atende a 
todas as necessidades de coletivi-
dade, além de ser empilhável. Ela é 
perfeita para ambientes que pe-
dem funcionalidade e praticidade.

NinaCOLETIVO
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Shine

Shine é confortável e moderna. 
Desenvolvida em material plástico, 
garante versatilidade para ambien-
tes externos e internos. Os pés em 
alumínio e a concha injetada em 
polipropileno com proteção UV 
reafirmam a qualidade e durabilida-
de do produto. Possui opção com e 
sem braços e permite empilhamen-
to em qualquer um dos modelos.

Designer  Scagnellato | Ferrarese

ShineCOLETIVO
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Bit

Bit expressa beleza e irreverência. 
A inspiração clássica está nas 
formas envolventes que remetem 
ao aconchego, resultado da 
concavidade das superfícies, 
deixando-a extremamente 
confortável e perfeita para 
ambientes coletivos. As curvas e a 
suavidade de seus componentes 
conciliam modernidade e 
elegância dos estilos retrô.

Designer  Christoph Jenni

BitCOLETIVO
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Bliss

Bliss, de assento clássico e 
minimalista, possui diversas opções 
de cores, garantindo descontração 
para o ambiente. Além disso, 
é super prática ao permitir o 
empilhamento, auxiliando na 
economia de espaços.

Designer  Angelo Pinaffo

BlissCOLETIVO
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Luna

Luna é elegante e possui formas 
arredondadas, garantindo confor-
to em locais de alta rotatividade. 
Sua linha de encosto alto e acen-
tuado a torna muito agradável. Di-
sponível em base fixa e em diver-
sas cores, proporciona elegância a 
todo o ambiente.

LunaCOLETIVO
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Iso

Iso é comprovadamente uma 
cadeira para todos os ambientes. 
Atemporal, é uma das linhas mais 
comercializadas pela Frisokar. Suas 
linhas e cores foram desenvolvidas 
para garantir conforto e alto desem-
penho em empilhamento.

IsoCOLETIVO
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New  
Iso

A New Iso com suas curvas mais 
acentuadas, proporciona conforto 
e bem-estar. De cores vibrantes, 
promete praticidade e usabilidade.

New IsoCOLETIVO
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Harmony

Lounge



LOUNGE

Harmony, disponível em um, dois e 
três lugares conectados, foi desenvol-
vida a partir de conchas com encosto 
em percintas elásticas injetadas em 
espuma, garantindo conforto e ma-
ciez para a peça. A estrutura dos pés, 
em tubos de aço com acabamento 
cromado ou preto garante a quali-
dade do projeto. Possui ainda, opção 
com apoio de braço em poliuretano.

Harmony

Harmony
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Auditório
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Séphia



AUDITÓRIO

A linha Auditório Plus foi desenvol-
vida para proporcionar elegância 
nos projetos de arenas e auditórios. 
Suas dimensões compactas, aca-
bamento em plástico, com assento 
e encosto rebatíveis proporcionam 
melhor aproveitamento do espaço. 

Plus

Plus
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Auditório Séphia é ideal para auditórios 
e arenas que precisam de bom apro-
veitamento de espaço. Confortável, de 
fácil montagem e ótima relação custo 
benefício. Seu assento, de design mo-
derno, garante o conforto. Permite a 
realização de projetos em fileiras line-
ares ou em arco (raio); montagem de 
pisos planos em rampas ou degraus. As 
variações das poltronas respeitam a nor-
ma ABNT NBR: 9050:2004 para biotipo 
e mobilidade reduzida. Atende também 
projetos especiais.

Séphia

SéphiaAUDITÓRIO

76 77



Loop
Flight
170
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Longarina



LONGARINA

Longarina metálica de alta perfor-
mance, com pintura epóxi a pó re-
sistente a riscos, almofadas em PU 
que garantem maior conforto. Indi-
cada para ambientes com grande 
fluxo de pessoas como aeroportos 
e hospitais.

Loop

Loop
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Longarina metálica com pintura epóxi 
a pó resistente a riscos, assento e 
encosto injetados em PU. Este módulo 
metálico apresenta uma solução ótima 
tanto em ambientes corporativos 
como urbanos e é especialmente 
indicada para ambientes de grande 
circulação como aeroportos e 
terminais rodoviários.

170

170LONGARINA
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Excelente opção para espaços 
de muita circulação. Com várias 
opções de montagens e materiais, 
como pés cromados, em alumínio 
e metal revestido em PP, os 
modelos de longarina podem ser 
montados com ou sem braços para 
maior conforto.

Base
longarina

FMZ0085U01

FCZ0059U30 CAZ0061U00

Base longarinaLONGARINA
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Arena

Assento
Esportivo



ESTÁDIO

Assentos em Polipropileno para 
edif icações esportivas de longa 
durabilidade e que proporcio-
nam conforto e segurança, nas 
opções assento, concha e assento 
e encosto com assento rebatível. 

Arena

Arena
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Opções de 
montagem

Agile
BRACO

FPG8099P01

FMW8887DRZ20U01

MECANISMO

BASE

FPJ2303NF001U01FAJ2303NF000U00

Job BRACO

FPG8B17P01N FPG8717P01N

FMW3Z33UFZ50U01 CMW4121UFI40U01 FMW4114UFT40U01

MECANISMO

CMJ2105SR030U01 CPJ5214NF000U01

BASE
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Opções de montagem

Soul BRACO

Espaldar alto

FPG8660P30 FPG8660P01

FMW8685DFZ20U01 FMW8887DFZ20U01

MECANISMO

Espaldar alto

MECANISMO

Espaldar baixo

FAJ2401NF000U00 CCJ2423NR000U30CPJ2214NF000U01

BASE

Espaldar alto

FPG8617P01 FPG8B17P01N

BRACO

Espaldar baixo

BASE

Espaldar baixo

CPJ5214NF000U01CAJ8401NF000U00

CMW5656DFZ20U01 CMW4118UFE30U01 

Liss BRACO

FPG8B17P01N FPG8717P01N

CMW5651DFZ20U01

MECANISMO

FCJ2423NF000U30 CMJ5105SR030U01  CPJ5214NF000U01

BASE

Simple BRACO

Espaldar alto / baixo

FPG8660P01 FPG8660P30 FPG8917P01

 FMW8685DFZ20U01 FMW8887DFZ20U01

MECANISMO

Espaldar alto

FPJ2303NF000U01 FPJ8303NF000U01FAJ2303NF000U00 CPJ5214NR000U01

BASE

Espaldar alto

MECANISMO

Espaldar baixo

 CMW4121UFI40U01

BASE

Espaldar baixo

Zip BRACO

FPG8B17P01N FPG8717P01N

CMW4122UFI40U01 FMW3Z33UFZ50U01

MECANISMO

FCJ3423NF000U30  CPJ5214NF000U01CMJ5105SR030U01 FPJ8303NF000U01

BASE
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Opções de montagem

323
BRACO

FPG8099P01

FMW4114UFI40U01

MECANISMO

CMJ2105SR030U01

BASE

Maxxer BRACO

FCR5042P30 FMR5042P01

CMW4119UFI20U01

MECANISMO

FCJ2942NR000U30 FMJ2942NR000U01

BASE

Pointer
Premium

BRACO

FPG8617P01 FPG8660P01

 FMW8685DFZ20U01

MECANISMO

FPJ2303NF000U01FAJ2303NF000U00

BASE

Opções de montagem

Maxxer
Class

BRACO

FPG8617P01

CMW4119UFI20U01

MECANISMO

CMJ2105SR030U01

BASE

New
Onix

BRACO

FAC0507U FAC5507U - com apoio

CMW7670EFZZ0U01

MECANISMO

CPJ2214NF000U01 FAJ2401NF000U00

BASE

New
Onix
Class

BRACO

FAC0507U FBC0747U01

CMW5656DFZ20U01

MECANISMO

CPJ2214NF000U01 FAJ2401NF000U00

BASE

Sky BRACO

FPG8B17P01N FPG8717P01N

FMW4114UFI40U01 CMW4121UFI40U01

MECANISMO

CMJ5105SR030U01 CPJ5214NF000U01

BASE
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Certificados de Qualidade

ABNT NBR 13962 : 2006 
Relatórios de ensaios de dimensional, segurança e usabi-
lidade, estabilidade, resistência e durabilidade de cadeiras 
de escritório. 

ABNT NBR 15878 : 2011

Relatório de conformidade emitido por laboratório inter-
nacional com notória competência e ilibado reconheci-
mento, acreditado por organismo fiscalizador membro do 
ILAC. As linhas Up, Kyos, Connect, Strike, Flex, Iso, Bliss são 
creditadas com o selo Catas.

*Os selos apresentados se referem a linhas específicas de produtos. Para maiores informações sobre os selos e 

certificados contate: sac@frisokar.com.br
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Opções de cores plásticas Opções de cores plásticas

01

9998



Naum 1:7

“Deus é bom, e fortaleza nos dias de angústia, e conhece os que Nele confiam”.



www.frisokar.com.br
+55 14 3662-9000

Av. das Indústrias, 337
Centro - Bariri-SP 


