
Liss
Linha office



Liss
Liss possui encosto em tela flexível, extremamente adaptá-
vel sobre quadro metálico. O conforto não para por aí, pois a 
cadeira de escritório Liss conta com mecanismo de reclinação 
oscilante. Disponível nos modelos giratória e fixa.



Liss giratória

Encosto
Encosto revestido 
em tela flexível e 
assento injetado 
em espuma de 
poliuretano.

Braço
Braço com 
regulagem de 
altura, injetado 
em polipropileno 
com apoio em 
poliuretano.

Base e 
mecanismo
Liss possui 
mecanismo relax 
com ajuste de 
tensão e pode ser 
montada com base 
metálica com capa 
em PP, em nylon 
ou cromada.



Liss fixa

Encosto
Encosto revestido 
em tela flexível e 
assento injetado 
em espuma de 
poliuretano.

Braço
Opção com ou sem 
os braços injetados 
em poliuretano.

Estrutura fixa
Estrutura fixa 
em “S”, em tubo 
metálico na cor 
preta ou cromado.
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Blocos disponíveis em:

https://3dwarehouse.sketchup.com/model/2b78d40d-0618-4ef7-84ae-7c5637ae6335/Connect-sem-bra%C3%A7os
https://3dwarehouse.sketchup.com/search/?q=liss%20frisokar
https://www.moldkit.com.br/login/acessar
https://www.moldkit.com.br/produtos/menu


Cases

Empreendimento Comercial



Cases

Supermerdaco Salina



ABNT NBR 13962 : 2018
Relatórios de ensaios de dimensional, segurança, usabilidade, 
estabilidade, resistência e durabilidade de cadeiras de escritório.

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


