
Linha Slider
independência para sua equipe 
trabalhar em qualquer lugar, a 
qualquer momento.
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alta produtividade 

para equipes

A visão sobre como serão os escritórios 
em um futuro próximo, vai muito além 
do que pensar apenas em mobiliário. É 
preciso colocar o ser humano no centro 
de tudo e oferecer as ferramentas certas 
para que suas tarefas sejam concluídas 
de maneira ágil e eficaz. 

Como trabalhar em uma sala vazia?
Como conduzir uma reunião de brains-
torming ou uma design sprint em qual-
quer lugar? 

A linha Slider, do FK Grupo, é uma família 
de soluções integradas, que pode trans-

Conheça suas novas 

ferramentas de produtividade.

formar um ambiente vazio em uma área 
de trabalho de alta produtividade, ofere-
cendo mobilidade e poder de resolução 
aos times da sua empresa. Com design 
minimalista, as unidades deslizantes se 
adequam perfeitamente a salas de con-
ferência, escritórios ou espaços informais, 
respondendo de maneira personalizada à 
forma como as pessoas trabalham hoje. 
Flexível e eficiente, é ideal para traba-
lhos ágeis e criativos como reuniões, 
workshops, rodadas de design thinking 
ou brainstorming.
Conheça a seguir as opções de configu-
ração e personalização da linha Slider.

Mesa elevada

Uma mesa de trabalho em posição elevada que 
estimula a movimentação dos colaboradores. 
Pode ser facilmente posicionada em qualquer 
ambiente através de rodízios em poliuretano com 
freio de segurança.

Banco elevado

Assento feito com espuma de alta resiliência 
e estrutura móvel. Possui dois rodízios 
de poliuretano com freio para facilitar a 
movimentação.

Slider para acessórios

Carregue todos os objetos e acessórios que você 
e seu time precisam para uma reunião de forma 
organizada. O slider conta com 4 rodízios em 
poliuretano com freio.

Slider com quadros brancos

Armazene até 5 quadros brancos e utilize o próprio 
slider como suporte. O slider conta com 4 rodízios 
em poliuretano com freio.
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Saídas elétricas

Trabalhe sem se preocupar onde plugar 
laptops, smartphones e outros gadgets. 

Rodízios especiais

Permite o uso em pisos frios sem arranhar e 
em carpetes sem travar o giro.

Suporte para quadro branco

Utilize o Slider como suporte vertical para 
fixar um quadro branco. 

Carregue e organize

Aumente a interatividade de sua equipe 
através dos quadros brancos da linha Slider. 
Carregue-os para qualquer lugar de forma 
segura e organizada.

Linha Slider em uso prático no hospital IRCAD 
duranto o evento B.E.S.T. em Barretos - SP. 

Detalhes
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SUGESTÃO 
DE LAYOUT
BRAINSTORM
Organize reuniões mais eficazes e 
focadas nas soluções dos problemas 
dos seus clientes. A linha Slider oferece 
as ferramentas para que seu time 
colabore de maneira simples e direta. 
Use os quadros brancos montados em 
uma parede ou direto no carrinho para 
marcar ideias, anotar alterações ou criar 
cronogramas para toda a equipe.
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SUGESTÃO 
DE LAYOUT
COLLAB
A linha Slider pode ser configurada 
para integrar escritórios colaborativos 
com foco em eficiência e bem-estar. A 
forma elevada de trabalhar estimula o 
movimento corporal e a alternância entre 
se sentar e se levantar.
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Cores para superfícies Opções de revestimentos

crepemetais
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C20
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X70
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C24

E23

X72
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E24
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21 39

45

12 35 52 67

02 03 31 5340 60

novas opções de cores de metais e revestimentos 
podem ser adicionadas. Consulte o Moldkit para a 
versão mais atualizada das opções.
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Desenhos técnicos
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slider para 
quadros brancos

slider para 
acessórios

Blocos disponíveis em:

https://3dwarehouse.sketchup.com/collection/dbb5eef9-524a-473b-b5d3-174c087ae06e/FRISOKAR?filter=slider
https://moldkit.com.br/login/acessar


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

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

fkgrupo.com


