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OFFICE Time

Time é a supremacia em cadeiras Office 
para ambientes corporativos. Com desenho 
em linhas dinâmicas e singulares, conjunto 
de encosto em tela e assento com espuma 
de alta densidade, é muito confortável e 
adaptável ao corpo. 

Time
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TimeOFFICE

10 11



OFFICE

Grand

Grand é notada pela composição do encosto e 
da união precisa entre as superfícies inclinadas 
e horizontais. Seu design contemporâneo, uni-
do ao conforto e ergonomia, traduz a solução 
completa para qualquer ambiente corporativo. 

Design Scagnellato | Ferrarese
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OFFICE Grand
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OFFICE Zip

Zip

Zip é resultado de design moderno e con-
fortável. Possui opções em encosto ta-
peçado ou com tela. Ousadia e inovação são 
atributos desta linha que faz a diferença em 
ambientes corporativos. 
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ZipOFFICE
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OFFICE

Soul é a linha de assentos para quem quer 
conforto e design moderno em uma única 
peça. Com encosto telado, ajusta-se anatomi-
camente ao corpo, além de garantir a perspi-
ração e controle de temperatura. Disponível 
nas versões alta, com ou sem apoio de cabeça 
e operativa com mecanismo de ajuste er-
gonômico. Comprova que o seu desempenho e 
qualidade estão no conjunto de componentes 
desenvolvidos a partir de tecnologia certifica-
da. Disponível nas versões giratória e fixa.

Soul

Soul

20 21



OFFICE

Liss

Liss

Liss possui encosto telado flexível, extre-
mamente adaptável sob quadro metálico. O 
conforto não para por aí, pois Liss conta com 
mecanismo de reclinação oscilante. Disponível 
nos modelos giratória e fixa.
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OFFICE

Simple é, em apenas um produto, design de 
elegância e sofisticação. A altura do encosto 
ajustável e a inclinação proporcionam perfeita 
ergonomia e conforto, tornando a Simple 
essencial para ambientes corporativos.

Simple

Simple
normal slim normal slim normal slim
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OFFICE

Job é a tradução de conforto e modernida-
de. Sua ampla linha possui a solução para 
ambientes corporativos e postos de trabalhos 
operativos, proporciona conforto e ergonomia. 

Job

Job
normal slim normal slim normal slim
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OFFICE

Sky, ideal para ambientes corporativos, é 
sinônimo de inovação e leveza. Com uma 
linha completa de configurações e duas altu-
ras de encosto, atende à todas as necessida-
des de assentos para esses ambientes.

Sky

Sky
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OFFICE

31

Quadry

Quadry

Quadry une sofisticação e funcionalidade. As 
linhas presidente e diretor possuem assento e 
encosto independentes. Um mix de conforto, 
ergonomia e estética colocam a linha Quadry no 
patamar de excelência dentre as cadeiras Office.
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OFFICE

Pointer Premium é sinônimo de elegância 
e conforto. Desenvolvida com tecnologia 
em percintas elásticas e espuma injetada, 
garante elasticidade e maciez no toque. 
Disponível nas versões fixa e giratória em 
duas alturas do encosto.

Pointer
Premium

Pointer Premium
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OFFICE

34 35

Maxxer foi projetada para suportar até 150 
kg. Super resistente, não deixa o conforto e a 
beleza de lado. Espuma de altíssima quali-
dade, estrela e braços cromados, garantem 
o sucesso deste projeto. Certificada por 
normas brasileiras e internacionais, possui 
versões giratória e fixa.

Maxxer

Maxxer
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OFFICE

New Onix simboliza conforto e elegância. 
Perfeita para ambientes corporativos, possui 
assento e encosto injetados em espuma de 
altíssima resiliência, aliados a um design 
clássico. Possui mecanismo de articulação 
avançado, braços e estrela em alumínio e está 
disponível em duas versões de altura.

New Onix

New
Onix
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AUDITÓRIO Alba

Auditório Alba, com assento rebatível está 
atrelado a um design dinâmico e surpreen-
dente. Suas composições permitem alternar 
acabamentos em tecidos ou madeiras. Com-
preende uma série de acessórios, tornando o 
espaço completo e ideal para ambientes como 
cinemas, teatros ou auditórios.

Alba
Design Scagnellato | Ferrarese
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AUDITÓRIO Plus

A linha Auditório Plus foi desenvolvida para 
proporcionar elegância nos projetos de 
arenas e auditórios. Suas dimensões com-
pactas, acabamento em plástico, com assento 
e encosto rebatíveis proporcionam melhor 
aproveitamento do espaço. 

Plus
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AUDITÓRIO Sèphia

Auditório Séphia é ideal para auditórios e 
arenas que precisam de bom aproveitamento 
de espaço. Confortável, de fácil montagem e 
ótima relação custo benefício. Seu assento, de 
design moderno, garante o conforto. Permite 
a realização de projetos em fileiras lineares ou 
em arco (raio); montagem de pisos planos em 
rampas ou degraus. As variações das poltro-
nas respeitam a norma ABNT NBR: 9050:2004 
para biotipo e mobilidade reduzida. Atende 
também projetos especiais.

Séphia
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LOUNGE Woma

Woma

Woma com formato em concha, esbanja 
delicadeza e conforto. Suas linhas sinuo-
sas levam à descontração e receptividade. 
As opções dos pés em madeira deixam-na 
muito mais atraente para composições de 
ambientes Office e Home.
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LOUNGE Slim

Slim

Slim: sinônimo de leveza e solidez para o 
espaço. Com forma fina e leve em formato de 
concha e braços de alumínio, torna-se peça 
adaptável para compor ambientes descon-
traídos e colaborativos. Tais qualidades em 
uma poltrona permite unir, em apenas uma 
peça, harmonia e sofisticação.
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LOUNGE Boss

Boss: sofá que marca presença, com seus 
traços minimalistas e geométricos. Combina 
também generosas almofadas e considerável 
elevação, tornando os ambientes de espera 
elegantes e clássicos.

Boss
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LOUNGE Harmony

Harmony, disponível em um, dois e três lugares 
conectados, foi desenvolvida a partir de 
conchas com encosto em percintas elásticas 
injetadas em espuma, garantindo conforto e 
maciez para a peça. A estrutura dos pés, em tu-
bos de aço com acabamento cromado ou preto 
garante a qualidade do projeto. Possui ainda, 
opção com apoio de braço em poliuretano.

Harmony
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COLETIVO Up!

Up!

Up! tem sua essência associada  à dinâmica 
jovial, concepção que surpreende e traduz 
modernidade, praticidade e conforto.  Para 
atender de forma precisa os mais diversos 
ambientes coletivos, a linha Up! foi projetada 
nas versões fixa, giratória ou longarina; com 
ou sem  braços, com ou sem prancheta.

Designer  Scagnellato | Ferrarese
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COLETIVO Up!
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COLETIVO Kind

Kind

Kind é uma concha com curvas pronunciadas e 
finas bordas, combinadas à estrutura resisten-
te e fixa. É eficiente e funcional, garantindo, 
assim, muita personalidade para seu ambiente. 
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COLETIVO Kyos

Kyos

Kyos une o clássico ao moderno. Seu 
encosto inova ao trazer opções de modelo 
revestido, em tela ou plástico, garantindo 
modernidade e equilíbrio de temperatura. 
Disponível nas versões com prancheta, base 
fixa, com e sem apoio de braço, é uma linha 
completa para coletividade.

Designer  Scagnellato 
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COLETIVO Kyos
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Kyos

KyosCOLETIVO

high
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COLETIVO

Flex

Flex

Flex é suavidade e modernidade. Une, em 
apenas uma peça: leveza, força, conforto 
e flexibilidade do plástico e do poliuretano 
para atender à multiplicidade de ambientes 
coletivos, como sala de espera e reuniões. Está 
disponível nas versões tapeçada e plástica. Os 
acabamentos no assento e encosto garantem 
a satisfação e qualidade do produto.

Designer  Scagnellato
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COLETIVO Bit

Bit

Bit expressa beleza e irreverência. A inspi-
ração clássica está nas formas envolventes 
que remetem ao aconchego, resultado da 
concavidade das superfícies, deixando-a 
extremamente confortável e perfeita para 
ambientes coletivos. As curvas e a suavidade 
de seus componentes conciliam modernidade 
e elegância dos estilos retrô.

Designer  Christoph Jenni

72 73



COLETIVO

Luna

Luna

Luna é elegante e possui formas arredonda-
das, garantindo conforto em locais de alta 
rotatividade. Sua linha de encosto alto e acen-
tuado torna-a muito agradável. Disponível 
em base fixa e em diversas cores, proporciona 
elegância a todo o ambiente.
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COLETIVO

Bliss

Bliss

Bliss, de assento clássico e minimalista, possui 
diversas opções de cores, garantindo descon-
tração para o ambiente. Além disso, é super 
prática ao permitir o empilhamento, auxilian-
do na economia de espaços.

Designer  Angelo Pinaffo
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COLETIVO

Shine

Shine

Shine é confortável e moderna. Desenvolvida 
em material plástico, garante versatilidade 
para ambientes externos e internos. Os pés 
em alumínio e a concha injetada em polipro-
pileno com proteção UV reafirmam a quali-
dade e durabilidade do produto. Possui opção 
com e sem braços e permite empilhamento 
em qualquer um dos modelos.

Designer  Scagnellato | Ferrarese
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COLETIVO Connect

Connect

Connect dispõe de linha e traços leves, é a 
solução versátil e prática de assentos para 
ambientes multifuncionais de coletividade 
que exigem conectividade. Com sapatas co-
nectoras, a ligação entre assentos é permitida. 
De fácil empilhamento, está disponível em 
diversas cores, nas versões banqueta, com 
braços e prancheta.
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COLETIVO

82 83

Strike

Strike

Strike é super versátil! Disponível nas versões 
giratória, fixa, longarina, com prancheta, 
estofada e banqueta. Sua concha, desenvol-
vida a partir de um design moderno, permite 
a adaptação aos diversos modelos e garante 
conforto e elegância ao ambiente.

Designer  Scagnellato
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COLETIVO

84 85

Nina

Nina

Nina é simplesmente funcional. Produzida 
nas versões longarina, fixa e giratória, com ou 
sem braços e com ou sem prancheta, atende 
a todas as necessidades de coletividade, além 
de ser empilhável. Ela é perfeita para ambien-
tes que pedem funcionalidade e praticidade.
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COLETIVO Escolar

Escolar

Escolar, linha desenvolvida para atender a 
Fundação para Desenvolvimento da Educação 
(FDE), respeita o ambiente escolar com as 
funcionalidades necessárias. Seus componen-
tes e materiais foram escolhidos para atender 
aos requisitos de segurança e durabilidade.
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COLETIVO

Iso

Iso

Iso é comprovadamente uma cadeira para to-
dos os ambientes. Atemporal, é uma das linhas 
mais comercializadas pela Frisokar. Suas linhas 
e cores foram desenvolvidas para garantir con-
forto e alto desempenho em empilhamento.
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COLETIVO

90

New

New

New traz fluidez para o ambiente. Cadeira 
despojada em seu design ergonômico, une 
um conjunto de assento e encosto à estrutura 
leve e compacta, deixando-a perfeita para 
espaços coletivos.
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COLETIVO

New  
Iso

New Iso

A New Iso com suas curvas mais acentuadas, 
proporciona conforto e bem-estar. De cores 
vibrantes, promete praticidade e usabilidade.
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Time

Grand

BRACO

BRACO

FPG8099P01

FPG8617P01

FPG8660P01

FPG8059P01

FMW8887DRZ20U01

FMW8887DRZ20U01

MECANISMO

MECANISMO

FAJ2303NF000U00

FAJ2303NF000U00

FPJ2303NF000U01

FPJ2303NF000U01

BASE

BASE

Opções de 
montagem

Opções de montagem
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Liss

Simple

BRACO

BRACO

Espaldar alto / baixo

FPG8B17P01

FPG8660P01

FPG8717P01

FPG8660P30 FPG8617P01

CMW4122UFI40U01

 FMW8685DFZ20U01

FMW3Z33UFZ50U01

FMW8887DFZ20U01

MECANISMO

MECANISMO

Espaldar alto

CCJ3423NF000U30

FPJ2303NF000U01

CMJ5105SR030U01

FPJ8303NF000U01

FPJ8303NF000U01

FAJ2303NF000U00

 CPJ5214NF000U01

CPJ5214NR000U01

BASE

BASE

Espaldar alto

Opções de montagem

Zip

Soul

BRACO

BRACO

Espaldar alto

FPG8B17P01

FPG8660P30

FPG8717P01

FPG8660P01

CMW4122UFI40U01

FMW8685DFZ20U01

FMW3Z33UFZ50U01

FMW8887DFZ20U01

MECANISMO

MECANISMO

Espaldar alto

MECANISMO

Espaldar baixo

CCJ3423NF000U30

FAJ2401NF000U00

 CPJ5214NF000U01

CCJ2423NR000U30

CMJ5105SR030U01

CPJ2214NF000U01

FPJ8303NF000U01

BASE

BASE

Espaldar alto

Opções de montagem

FPG8617P01 FPG8B17P01

BRACO

Espaldar baixo

BASE

Espaldar baixo

CPJ5214NF000U01CAJ8401NF000U00

MECANISMO

Espaldar baixo

 CMW4121UFI40U01

BASE

Espaldar baixo

CMW5656DFZ20U01 CMW4118UFE30U01 

96 97



Opções de montagem

Job

Sky

BRACO

BRACO

FPG8B17P01

FPG8B17P01

FPG8717P01

FPG8717P01

CMW4121UFI40U01

FMW4114UFI40U01 CMW4121UFI40U01

MECANISMO

MECANISMO

CMJ2105SR030U01

CMJ5105SR030U01

CPJ5214NF000U01

CPJ5214NF000U01

BASE

BASE

Opções de montagem

Quadry

Pointer
Premium

BRACO

BRACO

FPG8059P01

FPG8617P01 FPG8660P01

FMW8887DRZ20U01

 FMW8685DFZ20U01

MECANISMO

MECANISMO

FAJ2303NF000U00

FPJ2303NF000U01

FPJ2303NF000U01

FAJ2303NF000U00

BASE

BASE

Opções de montagem
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Maxxer

New
Onix

BRACO

BRACO

FCR5042P30

FAC0507U

FMR5042P01

CMW4119UFI20U01

CMW7670EFZZ0U01

MECANISMO

MECANISMO

FCJ2942NR000U30

CPJ2214NF000U01

FMJ2942NR000U01

FAJ2401NF000U00

BASE

BASE

Opções de montagem Certificados de Qualidade

ABNT NBR 13962 : 2006 
Relatórios de ensaios de dimensional, segurança e usabilidade, estabilidade, 
resistência e durabilidade de cadeiras de escritório. 

ABNT NBR 15878 : 2011
Relatório de ensaio de assento para espectadores demonstrando desem-
penho de resistência, durabilidade e segurança.

Relatório de conformidade emitido por laboratório internacional com 
notória competência e ilibado reconhecimento, acreditado por organismo 
fiscalizador membro do ILAC.

Certificado ABNT:
A Frisokar é a pioneira na obtenção de Certificação de Qualidade ABNT (As-
sociação Brasileira de Normas Técnicas) para o Processo Produtivo de Com-
ponentes para a Indústria Moveleira de Assentos, evidenciando a qualidade 
dos processos produtivos no início da cadeia produtiva e o cumprimento 
dos requisitos de qualidade preconizados pelo Programa de Certificação da 

Certificado de Rotulagem Ambiental:
O Rótulo Ecológico ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) mostra 
a preocupação da Frisokar com os aspectos ambientais, gerando produ-
tos mais sustentáveis e de menor impacto ambiental em relação aos seus 
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Opções de cores plásticas Opções de cores plásticas
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Naum 1:7
“Deus é bom, e fortaleza nos dias de angústia, e conhece o que Nele confiam”.



www.frisokar.com.br
+55 14 3662-9000

av. das Industrias,337 Centro
Bariri-SP  | 17250-000


