
CARACTERÍSTICAS
 Luxuosa cadeira gamer com assento 
 extra longo
 Ergonomicamente ajustavel
 Conforto extra para relaxar e descansar 
 Braço da cadeira flexível e regulável  4D
 Suspensão avançada e controle de 
 inclinação

 Encosto ajustável de 90° até 160°
 Rodinhas de 75 mm com trava 
 Estrutura de aço robusta
 Longa alça de ajuste para fácil ajuste do 
 encosto
 Capa de tecido macio ou couro sintético 
 fácil de limparG A M I N G  C H A I R



58 cm

59.5 cm

A SKILLER SGS40 é uma cadeira para jogos que impressiona pelo seu acabamento de alta qualidade e que 
oferece uma variedade de extras para tornar os jogos diários e o trabalho de escritório mais confortáveis. 

A base do assento extragrande e a área lombar levemente inclinada do encosto fornecem espaço suficien-
te e também um assento confortável mesmo após horas de uso. Diferentes opções de ajuste permitem 
modificações de assento de acordo com as necessidades e gostos pessoais.



MATERIAL / CORES

COURO 
SINTÉTICO

COURO 
SINTÉTICOPRETO

TECIDO TECIDO
CINZA/
PRETO PRETO CINZA/

PRETO



SGS40 | APARÊNCIA ELEGANTE E DE ALTA QUALIDADE

A capa de couro sintético do SKILLER SGS40 não só dá à cadeira de jogos uma aparência elegante, mas 
também transmite uma aparência de alta qualidade. 

O design esportivo da cadeira não apenas desperta a busca por novos recordes, mas também serve como 
um excelente substituto para uma cadeira de corrida e traz um toque moderno e elegante a cada sala de 
jogos.



SGS40 FABRIC | VITÓRIA ATRAVÉS CONFORTO

O tecido SKILLER SGS40 Fabric é estofada com uma capa de tecido respirável e, portanto, é chamativa em 
qualquer configuração de jogo. Graças ao seu material macio, a cadeira de jogos também é extremamente 
confortável e, portanto, perfeita para sessões de jogos mais longas. 

O design esportivo da cadeira não apenas desperta a busca por novos recordes, mas também serve como 
um excelente substituto para uma cadeira de corrida e traz um toque moderno e elegante a cada sala de 
jogos.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Logos bordados 
de alta qualidade

Base de liga de alumínio 
maciço Cinco estrelas 

Estrutura de 
aço robusta

Rodinhas de 75 mm 
com trava 

Assento extra grande

Braço da cadeira 
flexível e 
regulável  4D



CONVENIÊNCIA E CONFORTO PARA JOGOS E TRABALHO

Graças a vários extras ajustáveis individualmente, a 
SKILLER SGS40 pode ser perfeitamente adaptado às 
necessidades do usuário. 

Os apoios de braço 4D flexivelmente ajustáveis podem ser 
ajustados para a altura e largura desejadas com pouco esforço. 

O encosto pode ser facilmente ajustado em um ângulo de 90° a 160° e pode permitir pausas relaxantes 
após longos períodos de trabalho ou lazer. A base do assento extragrande e a área lombar do encosto 
permitem sentar-se confortavelmente mesmo depois de horas de uso.

90° to 160°



ROBUSTA E ESTÁVEL

LOCK
FUNCTION

As rodas de 75 mm têm uma função de 
trava que, na pista de corrida, dá aos 
pilotos de carros de corrida amadores a 
resistência de que precisam para pisar 
no acelerador. 
O pistão de levantamento a gás sólido 
classe 4 oferece estabilidade adicional 
à cadeira.

A construção robusta com estrutura de 
aço do SKILLER SGS40 oferece aos 
jogadores a estabilidade de que precisam 
para dominar qualquer tipo de situação, 
mesmo quando o jogo fica frenético. 



RELAXAMENTO GRAÇAS À FUNÇÃO DE INCLINAÇÃO

0° to 14°

A inclinação multifuncional assistida por mola pode ser ajustada e travada em vários ângulos de 0° a 14°. 
Além disso, ela apóia o desejo natural do usuário de se mover e, portanto, ajuda a manter a compostura 
durante os conflitos estressantes.



ESPAÇO DE MANOBRA PARA CADA TIPO DE USUÁRIO

A cadeira de jogos tem uma grande base de assento com área de assento de 59,5 x 53 centímetros, encosto 
com altura de 86 cm e capacidade de carga de até 150 kg. Assim, o SKILLER SGS40 oferece literalmente 
bastante espaço de manobra, tornando-o a peça de mobiliário de jogo perfeita para todos os tipos de 
usuários.

MAXIMUM LOAD

 

58 cm

57,5 cm

59,5 cm

49 cm

10 cm

133,5 - 141 cm

57 cm 51,5 - 
59 cm

27 cm

53 cm 30 - 
37,5 cm

90° - 160°

86 cm



ESPECIFICAÇÕES

sharkoon.com

GERAL:
 Tipo de Espuma

 Densidade de espuma
 Construção da armação
 Material da tampa do assento
 Versões de cor
 Apoio para braços ajustáveis
 Tamanho da almofada do apoio
 para braços (L X A)
 Mecanismo
 Trava da inclinação
 Trava do ângulo da inclinação
 Ângulo de inclinação ajustável 
 Pistão de elevação a gás
 Estilo da parte traseira do assento
 Ângulo de inclinação ajustável
 Tipo de base
 Tamanho da roda 
 Montagem necessária

Molde de alta densidade feito 
de espuma
60 - 70 kg/m³  
Aço (Diâmetro: 22 mm)
Tecido ou couro sintético 
Preto, Cinza/Preto
4D
27 x 10 cm
 
Inclinação multifuncional 




0° - 14°
Class-4
Parte de trás alta
90° - 160°
Base de cinco estrelas de alumínio
Rodinhas de 75 mm com trava



CERTIFICADOS DE SEGURANÇA:
 Cadeira (Geral)
 Pistão de elevação a gás

PESOS E DIMENSÕES:
 Tamanho do assento (L x A)
 Altura máxima da cadeira
 Altura mínima da cadeira
 Altura máxima do apoio para os braços
 Altura mínima do apoio para os braços
 Altura do encosto
 Largura do ombro do encosto
 Tamanho da embalagem (C x L x A)
 Altura máxima do usuário recomendada
 Peso

 Máx. Capacidade de peso

DIN EN 1335-1/2
DIN EN 16955

59,5 x 53 cm
59 cm
51,5 cm
37,5 cm
30,5 cm
86 cm
58 cm
92 x 74 x 41 cm
200 cm
24,8 kg (SGS40)
24,3 kg (SGS40 Fabric)
150 kg


