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ITEM 01 – CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL MÉDIA
Modelo: SJOB, Job alta
Marca/Fabricante: FK GRUPO S/A

Imagem ilustrativa.

Encosto com estrutura injetada em polipropileno copolímero e com regulagens de altura e
inclinação, com quatro estágios de regulagem de inclinação do assento e encosto e travamento em
qualquer um dos estágios, com sistema anti-impacto e/ou relax livre com livre flutuação. Possui
ajuste de tensão da mola por manípulo frontal. Contra capa do encosto injetada em polipropileno
copolímero cor preta. Espuma injetada, com densidade controlada nominal de 47 Kg/m³ e com 40
mm de espessura média nominal. Apoio dos braços e corpo do braço em polipropileno copolímero
injetado, na cor preta, com regulagem de altura em 08 posições e 80 mm de curso. Assento em
espuma injetada, com densidade controlada nominal de 47 Kg/m³ e com 45 mm de espessura
nominal, com regulagem de altura a gás. Chassi interno fabricado em compensado com 14mm de
espessura nominal. Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero na cor preta. Base
com cinco patas, sendo a base em aço com capa injetada em polipropileno copolímero. Rodízios
com rodas cujo diâmetro nominal é de 50 mm com banda de rolagem em poliuretano, ideal para
pisos duros. Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através
nanotecnonlogia por spray, com camada média de 60 mícrômetros de espessura, na cor preta.
Dimensões nominais:
Encosto: Altura: 46 cm; Largura: 43 cm.
Assento: Profundidade: 46 cm; Largura: 47 cm.
Altura Total da cadeira - 90cm à 106cm.
Revestimento em crepe poliéster de cor azul marinho

ITEM 02 – CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL MÉDIA
Modelo: SJOB, Job média
Marca/Fabricante: FK GRUPO S/A

Imagem ilustrativa.

Encosto com estrutura injetada em polipropileno copolímero e com regulagens de altura e
inclinação, com quatro estágios de regulagem de inclinação do assento e encosto e travamento em
qualquer um dos estágios, com sistema anti-impacto e/ou relax livre com livre flutuação. Possui
ajuste de tensão da mola por manípulo frontal. Contra capa do encosto injetada em polipropileno
copolímero cor preta. Espuma injetada, com densidade controlada nominal de 47 Kg/m³ e com 40
mm de espessura média nominal. Apoio dos braços e corpo do braço em polipropileno copolímero
injetado, na cor preta, com regulagem de altura em 08 posições e 80 mm de curso. Assento em
espuma injetada, com densidade controlada nominal de 47 Kg/m³ e com 45 mm de espessura
nominal, com regulagem de altura a gás. Chassi interno fabricado em compensado com 14mm de
espessura nominal. Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero na cor preta. Base
com cinco patas, sendo a base em aço com capa injetada em polipropileno copolímero. Rodízios
com rodas cujo diâmetro nominal é de 50 mm com banda de rolagem em poliuretano, ideal para
pisos duros. Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através
nanotecnonlogia por spray, com camada média de 60 mícrômetros de espessura, na cor preta.
Dimensões nominais:
Encosto: Altura: 41 cm; Largura: 45 cm.
Assento: Profundidade: 46 cm; Largura: 47 cm.
Altura Total da cadeira - 86cm à 103cm.
Revestimento em crepe poliéster de cor azul marinho

ITEM 03 – LONGARIA 03 LUGARES
Modelo: Longarina Job média com braços
Marca/Fabricante: FK GRUPO S/A

Imagem ilustrativa.

Longarina sem braços de 03 lugares com base preta – revestimento dos assentos e encostos em
tecido crepe de poliéster de cor azul marinho
Encosto com estrutura injetada em polipropileno copolímero. Contra capa do encosto injetada em
polipropileno copolímero cor preta. Espuma injetada, com densidade controlada nominal de 45
Kg/m³ e com 40 mm de espessura média. Assento em espuma injetada, com densidade controlada
nominal de 45 Kg/m³ e com 45 mm de espessura média. Assento fabricado em compensado com
14mm de espessura nominal. Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero na cor
preta. Estrutura da longarina fabricada em tubo de aço industrial quadrado de dimensões nominais
de 50x50mm e espessura nominal de parede de 1,50 mm. Pé lateral fabricado em tubo redondo
com diâmetro nominal de 31,75mm de diâmetro e 1,50mm de espessura nominal de parede.
Encaixe cônico em tubo retangular de dimensões nominais de 30x70mm com espessura nominal da
parede de 1,20mm. Sapatas niveladoras, montadas na parte traseira da longarina, permitindo 8mm
de curso nominal de regulagem por rosca; os componentes metálicos pintados possuem tratamento
de superfície através de nanotecnologia por spray, com camada média de 60 micrômetros de
espessura, na cor preta.
Encosto = Altura: 41 cm; Largura: 45 cm.
Assento = Profundidade: 46 cm; Largura: 47 cm.
Largura do conjunto 3 lugares: 1,50cm.
Altura Total do Conjunto 3 Lugares: 92cm.
Revestimento em crepe poliéster de cor azul marinho

ITEM 04 – CADEIRA TIPO APROXIMAÇÃO
Modelo: Nexus N2 fixa
Marca/Fabricante: FK GRUPO S/A

Imagem ilustrativa.

Cadeira Tipo Aproximação fixa com braços e estrutura preta, assento e encosto revestidos em crepe
de poliéster azul marinho
Encosto com estrutura injetada em polipropileno copolímero. Contra capa do encosto injetada em
polipropileno copolímero cor preta. Espuma injetada, com densidade controlada nominal de 45
Kg/m³ e com 40 mm de espessura média. Assento em espuma injetada, com densidade controlada
nominal de 45 Kg/m³ e com 45 mm de espessura média. Assento fabricado em compensado com
14mm de espessura nominal. Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero na cor
preta. Apoia-braços integrado a estrutura em aço com acabamento dos apoios em polipropileno.
Estrutura formada por tubo de aço redondo com 25,40 mm de diâmetro nominal e 2,25 mm de
espessura nominal de parede.
Sapatas injetadas em termoplástico do tipo polipropileno copolímero de cor preta. Os componentes
metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de nanotecnologia por spray, com
camada média de 60 micrômetros de espessura, na cor preta.
Encosto = Altura: 48 cm; Largura: 46 cm.
Assento = Profundidade: 46 cm; Largura: 47 cm.
Altura Total: 92cm.
Revestimento em crepe poliéster de cor azul marinho

ITEM 05 – CADEIRA GRATÓRIA DIRETOR
Modelo: Nexus N1
Marca/Fabricante: FK GRUPO S/A

Imagem ilustrativa.

Poltrona Giratória Diretor de encosto alto com base em alumínio, braços fixos em alumínio e
estofada em couro ecológico azul.
Chassi estrutural interno do encosto em compensado com espessura nominal de 17 mm. Espuma
expandida flexível de poliuretano com densidade nominal 45 Kg/m³ e com espessura nominal de
50mm. Mecanismo com quatro estágios de regulagem de inclinação do assento e encosto e
travamento em todos os estágios, com sistema anti-impacto e ajuste de tensão por manípulo
frontal. Braços fixos em alumínio polido e com acabamento dos apoios superiores em poliuretano
injetado. Parte interna do assento, em compensado com 17mm de espessura nominal. Espuma
flexível de poliuretano expandida com densidade nominal de 45 Kg/m³ e com espessura nominal de
50mm. Com regulagem de altura a gás e com regulagem de profundidade do assento. Base de cinco
patas injetada em liga de alumínio com acabamento polido, piramidal, e rodízios com rodas cujo
diâmetro nominal é de 65 mm com banda de rolagem em poliuretano, ideal para pisos duros.
Encosto = Altura: 56 cm. Largura: 48 cm.
Assento = Profundidade: 47 cm. Largura: 49 cm.
Altura total da cadeira: 100cm (dimensão encontrada dentro do intervalo de regulagem).
Estofada em couro ecológico azul

ITEM 06 – CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE - CONSELHO
Modelo: KAPI, Ápice super alta
Marca/Fabricante: FK GRUPO S/A

Imagem ilustrativa.

Poltrona de encosto super alto com apoio de cabeça para presidência do Conselho, com base e braços em
alumínio polido, revestimento de assento, encosto e apoio de cabeça em couro ecológico azul com modelagens
em costura.
Chassi estrutural interno do encosto em compensado com espessura nominal de 17 mm. Espuma expandida
flexível de poliuretano com densidade nominal 45 Kg/m³ e com espessura nominal de 50mm. Apoio cervical
com estrutura lateral fabricada em barra redonda de aço com 11 mm de diâmetro nominal e estrutura superior
e inferior fabricada em barra redonda com 12,7 mm de diâmetro nominal, com percintas elásticas no centro e
revestimento em espuma flexível expandida de poliuretano com 45 Kg/m³ e 30 mm de espessura nominal.
Mecanismo com quatro estágios de regulagem de inclinação do assento e encosto e travamento em todos os
estágios, com sistema anti-impacto e ajuste de tensão por manípulo frontal. Braços fixos em alumínio polido e
com acabamento dos apoios superiores em poliuretano injetado. Parte interna do assento, em compensado
com 17mm de espessura nominal. Espuma flexível de poliuretano expandida com densidade nominal de 45
Kg/m³ e com espessura nominal de 50mm. Com regulagem de altura a gás e com regulagem de profundidade
do assento. Base de cinco patas injetada em liga de alumínio com acabamento polido, piramidal, e rodízios
com rodas cujo diâmetro nominal é de 65 mm com banda de rolagem em poliuretano, ideal para pisos duros.
Encosto = Altura total (considerando apoio cervical) 76 cm. Largura: 48,5 cm.
Assento = Profundidade: 49 cm. Largura: 49 cm.
Altura total da cadeira: 120cm (dimensão encontrada dentro do intervalo de regulagem).
Revestida em couro ecológico azul com modelagens em costura.

ITEM 07 – CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE
Modelo: New Onix
Marca/Fabricante: FK GRUPO S/A

Imagem ilustrativa.

Poltrona Giratória para Presidente com estofamentos frontais em couro natural
Revestimento das partes frontais de assento, encosto e apoio de cabeça em couro natural, na cor
preta. Laterais e parte de trás do encosto e apoio de cabeça em material sintético. Chassis de
estruturação interna de assento e encosto em compensado com 17mm de espessura nominal.
Espuma flexível expandida de poliuretano com densidade nominal de 28 Kg/m³ e espessura nominal
de 70mm. Mecanismo de reclinação simultânea de assento e encosto sincronizado com ponto de
articulação avançado (excêntrico) com travamento em três posições e mais a opção de livre
flutuação (relax livre), ajuste de tensão do sistema relax através de manípulo frontal. Braços fixos em
alumínio polido e com acabamento do apoio em poliuretano injetado. Espuma do assento com
densidade nominal de 33 Kg/m³ e espessura nominal de 70mm. Com regulagem de altura a gás.
Base de cinco patas injetada em liga de alumínio com acabamento polido e rodízios cujo diâmetro
das rodas é de 65 mm com banda de rolagem em poliuretano, ideal para pisos duros.
Encosto = Altura total (incluindo o apoio cervical): 76 cm. Largura: 51 cm.
Assento = Profundidade: 48 cm; Largura: 51 cm.

ITEM 08 – CADEIRA TIPO APROXIMAÇÃO DIRETOR
Modelo: New Onix fixa
Marca/Fabricante: FK GRUPO S/A

Imagem ilustrativa.

Revestimento em couro ecológico de cor azul.
Chassis de estruturação interna de assento e encosto em compensado com 17mm de espessura
nominal. Espuma flexível expandida de poliuretano com densidade nominal de 45 Kg/m³ e espessura
nominal de 50mm. Estrutura cromada, em formato "S", formada por tubo de aço redondo com
31,75 mm de diâmetro nominal, conformado para que possua formato elíptico e 2,25 mm de
espessura nominal de parede. Sapatas em polipropileno copolímero na cor preta, sendo a parte
inferior frontal da estrutura com roda dupla injetada em poliamida para facilitar a movimentação da
cadeira. Braços fixos em alumínio polido e com acabamento do apoio em poliuretano injetado.
Espuma do assento com densidade nominal de 45 Kg/m³ e espessura nominal de 50mm.
Encosto = Altura: 51 cm. Largura: 51 cm.
Assento = Profundidade: 48 cm; Largura: 51 cm.
Altura total da cadeira: 93 cm.

ITEM 09 – POLTRONA ESPERA
Modelo: Poltrona Nogo
Marca/Fabricante: FK GRUPO S/A

Imagem ilustrativa.

Revestimento em couro ecológico de cor azul.
Estrutura do assento em compensado de 18 mm de espessura nominal e espuma expandida flexível
de PU com densidade nominal de 28 Kg/m³. Estrutura do encosto em madeira de 25 mm de
espessura nominal e chapa de aglomerado (do tipo Eucatex ou similar) de 3 mm de espessura
nominal. Espuma expandida flexível de PU com densidade nominal de 28 Kg/m³. Laterais em
madeira de 25 mm de espessura nominal e em compensado de 10 mm de espessura nominal com
espuma expandida de densidade nominal de 33 Kg/m³. Estrutura da poltrona em madeira de 25,40
mm de espessura nominal. Pés de sustentação fabricados em tubo de aço elíptico 20x45mm e
1,50mm de espessura de parede com acabamento cromado e dotados de sapatas articuladas de
50mm com regulador fixo.
Encosto = Altura: 33 cm. Largura: 46 cm.
Assento = Profundidade: 47 cm. Largura: 53 cm.

ITEM 10 – SOFÁ ESPERA 02 LUGARES
Modelo: Sofá Nogo 2 Lugares
Marca/Fabricante: FK GRUPO S/A

Imagem ilustrativa.

Revestimento em couro ecológico de cor azul.
Estrutura do assento em chapa de compensado de 12 mm de espessura e espuma expandida, com
densidade de no mínimo 28 kg/m³. Laterais confeccionadas em madeira de 25,40 mm de espessura
nominal e chapa de MDF de 10 mm de espessura nominal. Espuma expandida com densidade
nominal de 33 kg/m³. Estrutura do encosto em madeira de 25 mm de espessura nominal e chapa de
aglomerado (do tipo Eucatex ou similar) de 3 mm de espessura nominal. Espuma expandida flexível
de PU com densidade nominal de 28 Kg/m³. Estrutura do sofá em madeira de 25,40 mm de
espessura nominal. Pés de sustentação fabricados em chapa de aço dobradas em formato de “U”
invertido, com 50 mm de largura nominal e 4,76 mm de espessura nominal com acabamento
cromado.
Encosto Largura: 53 cm.
Cada assento = Profundidade: 47 cm. Largura: 53 cm.
Largura total do sofá de 02 lugares: 125 cm
Altura total do sofá: 77 cm.

ITEM 11 – SOFÁ ESPERA 03 LUGARES
Modelo: Sofá Nogo 3 Lugares
Marca/Fabricante: FK GRUPO S/A

Imagem ilustrativa.

Revestimento em couro ecológico de cor azul.
Estrutura do assento em chapa de compensado de 12 mm de espessura e espuma expandida, com
densidade de no mínimo 28 kg/m³. Laterais confeccionadas em madeira de 25,40 mm de espessura
nominal e chapa de MDF de 10 mm de espessura nominal. Espuma expandida com densidade
nominal de 33 kg/m³. Estrutura do encosto em madeira de 25 mm de espessura nominal e chapa de
aglomerado (do tipo Eucatex ou similar) de 3 mm de espessura nominal. Espuma expandida flexível
de PU com densidade nominal de 28 Kg/m³. Estrutura do sofá em madeira de 25,40 mm de
espessura nominal. Pés de sustentação fabricados em chapa de aço dobradas em formato de “U”
invertido, com 50 mm de largura nominal e 4,76 mm de espessura nominal com acabamento
cromado.
Largura encosto: 53 cm.
Cada assento = Profundidade: 47 cm. Largura: 53 cm.
Largura total do sofá de 03 lugares: 175 cm
Altura total do sofá: 77 cm.

ITEM 12 – CADEIRA PLÁSTICA DE APROXIMAÇÃO AZUL
Modelo: Connect azul
Marca/Fabricante: FK GRUPO S/A

Imagem ilustrativa.

Assento e encosto, em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero com espessura
nominal de 6,5mm, na cor azul. Estrutura em formato arco (trapezoidal) e suporte do encosto,
fabricados em barra de aço trefilado redondo com 12 mm de diâmetro nominal. O assento é provido
de contracapa injetada em polipropileno de alta resistência fixada ao assento por parafusos, para
proteção no empilhamento. Sapatas em polímero de engenharia injetado na cor translúcida e
estrutura cromada.
Encosto = Altura: 31cm. Largura: 45 cm.
Assento = Profundidade: 47 cm. Largura: 44 cm.
Altura total da cadeira: 83cm.

ITEM 13 – CADEIRA PLÁSTICA DE APROXIMAÇÃO BRANCA
Modelo: Connect azul
Marca/Fabricante: FK GRUPO S/A

Imagem ilustrativa.

Assento e encosto, em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero com espessura
nominal de 6,5mm, na cor branca. Estrutura em formato arco (trapezoidal) e suporte do encosto,
fabricados em barra de aço trefilado redondo com 12 mm de diâmetro nominal. O assento é provido
de contracapa injetada em polipropileno de alta resistência fixada ao assento por parafusos, para
proteção no empilhamento. Sapatas em polímero de engenharia injetado na cor translúcida e
estrutura cromada.
Encosto = Altura: 31cm. Largura: 45 cm.
Assento = Profundidade: 47 cm. Largura: 44 cm.
Altura total da cadeira: 83cm.

ITEM 14 – BANQUETA ALTA PLÁSTICA
Modelo: Connect alta azul
Marca/Fabricante: FK GRUPO S/A

Imagem ilustrativa.

Banqueta Alta com estrutura em aço cromado trefilado e assento, encosto e contra assento
plásticos de cor azul, sem braços.
Assento e encosto, em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero com espessura
nominal de 6,5mm, na cor azul. Estrutura em formato arco (trapezoidal) e suporte do encosto,
fabricados em barra de aço trefilado redondo com 12 mm de diâmetro nominal. Encosto com contra
capa parcial em resina termoplástica ABS de cor preta de 2 mm de espessura nominal termoformada
(vacum forming)/injetada em alta pressão com parafusos. O assento é provido de contracapa
injetada em polipropileno de alta resistência fixada ao assento por parafusos. Sapatas em polímero
de engenharia injetado na cor translúcida e estrutura cromada.
Encosto = Altura: 31cm. Largura: 45 cm.
Assento = Profundidade: 47 cm. Largura: 44 cm.
Altura total da banqueta: 109cm.

ITEM 15 – CADEIRA PARA AUDITÓRIO COM PRANCHETA
Modelo: Auditório Sephia com prancheta
Marca/Fabricante: FK GRUPO S/A

Imagem ilustrativa. Produto ofertada com prancheta escamoteável.

Cadeira para auditório com prancheta
Poltrona com assento rebatível e prancheta escamoteável para auditório, com revestimento em tecido crepe
de poliéster de cor azul
Revestimento do assento, encosto e laterais da poltrona em tecido crepe de poliéster de cor azul. Encosto fixo
e assento rebatível/retrátil com mecanismo basculante para retorno do assento e sistema de contrapeso que
age no mecanismo pela gravidade. Encosto e assento em compensado com 15 mm de espessura nominal e
espuma expandida flexível de PU com densidade nominal de 45 Kg/m³ com 40 mm de espessura nominal.
Encosto com contra capa parcial injetada em vacum forming termoplástico ABS preto copolímero de 2 mm de
espessura nominal com parafusos e contra capa integral do assento injetada em vacum forming termoplástico
ABS preto com 2 mm de espessura nominal. Laterais em compensado revestidas em tecido crepe de poliéster
de cor azul com espaçamento de 45 mm entre o tubo frontal e a borda do laminado (corte em grau para o
painel). Apoia-braços duplos injetados em poliuretano sobre alma de aço. Parte frontal da estrutura fabricada
em tubo de aço elíptico com dimensões nominais de 20x45mm e 1,50mm de espessura nominal de parede,
enquanto os pés traseiros são fabricados em tubo de aço carbono de seção retangular com dimensões
nominais de 30x50mm e 1,20mm de espessura nominal de parede. Prancheta escamoteável fabricada em
chapa de aço cortada a laser com posterior pintura eletrostática a pó, de dimensões nominais totais de 21cm de
largura e 21cm de comprimento, com espessura nominal de 3,0 mm e fixada à lateral interna da poltrona. Os
componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de nanotecnologia por spray, com
camada média de 60 micrômetros de espessura, na cor preta.
Encosto = Altura: 48,5 cm. Largura: 49 cm.
Assento = Profundidade: 47 cm. Largura: 49 cm.
Altura total da poltrona: 87,5 cm.
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