Linha office

nova Addit
com encosto alto

Nova Addit chega para ser a nova líder de segmento
Quando a cadeira Addit original foi lançada durante da Formóbile
2018, gradualmente, ela alcançou o posto de best-seller da Frisokar pelos anos seguintes. Durante este período, nossos clientes
acreditaram no projeto e a demanda por um modelo com espaldar presidente e apoio de cabeça foi crescendo. A Frisokar,
atenta a estas demandas, desenvolveu um produto que não
apenas oferece estas duas características (encosto com ajuste de
altura), como também disponibiliza mecanismos back e syncron, exclusivos nesta categoria.

Linha em constante evolução
Técnicamente falando, a cadeira Addit
mantém o que era bom de sua primeira
versão: a qualidade dos componentes e o
design acertado e harmônico do conjunto.
assento e encosto. E traz como principal
novidade o amplo encosto em tela tamanho presidente com ajuste de altura.
Esta nova versão vem duas opções de mecanismo muito desejados pelo mercado
de cadeiras altas, o sincronizado autoajuste (syncron) e o backsystem. Estas novas
configurações, somadas ao bom custo-benefício do produto, devem posicionar a
nova Addit com encosto alto como um dos
produtos mais vendidos da Frisokar.
Consulte seu vendedor se saiba como ter a
nova Addit em seu projeto.

versões da cadeira Addit: espaldar médio e alto.

Nova Addit encosto alto
Conheça as múltiplas funções de uma cadeira projetada para ser
eficiente sob qualquer situação.

Novo encosto
Encosto em tela
tamanho alto
(presidente) com
altura ajustável.
Diferencial em
seu segmento de
mercado.

Mecanismo
Novos mecanismos
syncron e back:
ajuste de encosto
através do peso
do usuário, sem
manípulos. Muito
mais eficiente.

Braços
Braços ajustáveis
em PP.

Dimensões

491

511

740

Blocos disponíveis em:

438

617

1095
954

577

125

490
294

Certificados e garantia

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

6

ANOS DE
GARANTIA

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.

fk grupo

CONSULTE CONDIÇÕES

*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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