
Acto
Linha office



Conheça a linha Acto

Acto é uma declaração de estilo. O perfil elegante e linhas 
harmoniosas a tornam uma cadeira perfeita em qualquer 
ambiente. As diferentes versões permitem que você escolha a 
cadeira mais adequada às
suas necessidades.



Família Acto

Acto compreende poltronas com estilos e modelos similares 
e ao mesmo tempo com design diferenciado para variadas 
composições de ambientes. Poltronas confortáveis com 
espaldar variável de encosto e revestimento, modelos 
giratórios e fixos harmonizam-se para um atendimento 
completo aos mais exigentes locais de trabalho.



Acto PP

Encosto em PP

Modelo com 
assento injetado 
em poliuretano 
e revestido em 
tecido, possui 
o encosto em 
polipropileno.

Braços

Braços injetados 
em PP que 
permitem a 
regulagem da 
altura.

Base giratória

Variados modelos 
de bases giratórias, 
em nylon, alumínio  
ou metálica com 
capa em PP.



Acto Comfort PP

Encosto em PP

Modelo fixo com 
assento injetado 
em poliuretano e 
revestido e encosto 
em PP.

Braços

Braços contínuos 
com fixação e 
suporte ao encosto 
plásticos.

Base fixa

Base fixa contínua 
com braços em 
formato “S”.



Acto semi tapeçada

Assento e 
Encosto com 
revestimento

Modelo com 
assento e encosto 
injetados em 
poliuretano e 
revestidos.

Braços

Braços injetados 
em PP que 
permitem a 
regulagem da 
altura.

Base giratória

Variados modelos 
de bases giratórias, 
em nylon, alumínio  
ou metálica com 
capa em PP.



Acto Comfort

Assento e 
encosto com 
revestimento

Modelo fixo com 
assento e encosto 
injetados em 
poliuretano e 
revestidos.

Braços

Braços contínuos 
com fixação e 
suporte ao encosto 
plásticos.

Base fixa

Base fixa contínua 
com braços em 
formato “S”.



Acto Class

Encosto em PP

Modelo com 
assento injetado 
em poliuretano e 
revestido e encosto 
em Polipropileno.

Braços

Braços injetados 
em PP que 
permitem a 
regulagem da 
altura.

Base giratória

Base metálica com  
capa protetora em 
PP.



Acto Revestida

Revestimento

Assento e encosto 
injetados em 
poliuretano e com 
revestimento.

Braços

Braços injetados 
em PP que 
permitem a 
regulagem da 
altura.

Base giratória

Base giratória com 
várias opções: em 
nylon, alumínio e 
metálica com capa 
em PP.



Dimensões

Blocos disponíveis em:

https://3dwarehouse.sketchup.com/search/?q=acto%20fway
https://www.moldkit.com.br/produtos/menu


Med Jocky - Centro médico

Cases



Wizz - corretora e seguros por Loeb Capote

Cases



Kia Concessionária

Cases



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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ANOS DE
GARANTIA

CONSULTE CONDIÇÕES

Certificados e garantia

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



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

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


