
CARACTERÍSTICAS
 Cadeira gamer luxuosa e confortável
 Estrutura de aço robusta
 Braço da cadeira flexível e regulável  4D
 Suspensão avançada e sistema de controle 
 de inclinação para total conforto 
 

 Encosto ajustável de 90° até 160° 
 Class-4 gas lift
 Rodinhas de 75 mm com trava 
 Almofadas para enconsto da 
 cabeça e lombar



CONFORTO EXTENSIVO

A SKILLER SGS4 tem as mesmas 
características convenientes que a 
SKILLER SGS3, mas oferece dimensões 
mais generosas de espaço. A cadeira 
gamer foi projetado para usuários com 
um peso máximo de 150 kg ou um taman-
ho máximo de 2 metros - ou para 
aqueles que apenas desejam mais 
espaço e conforto.

60.5 cm

52.5 cm

42 cm

MAXIMUM LOAD



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Braço da cadeira 
flexível e regulável 4D

Cobertura do tecido
confortável para o
encosto da cabeça

e lombar

Logotipos bordados de alta qualidade

Rodas extra 
largas de 75 mm 
com trava

Class-4 gas lift

Base de cinco estrelas
em alumínio maciço

Cobertura com material 
respirável para o assento 

e almofadas de encosto

Estrutura de aço robusta



VERSÕES DE COR

Design majestoso em preto clássico com escolhas de 
destaques em azul, verde, vermelho ou branco



BRAÇO DA CADEIRA FLEXÍVEL E REGULÁVEL 4D

Customizável para cada 
comprimento de braço

Largura individualmente ajustável

Ajuste de altura flexível Ângulos facilmente ajustáveis



Graças a trava do ângulo de inclina-
ção e também a trava de inclinação, 
o assento, incluindo os apoios de 
braços e o encosto, pode ser ajusta-
do e travado em posição estável e 
desejada de 0 ° a 14 °.

As rodas vêm com uma função de trava, impedindo 
assim qualquer movimento indesejado da cadeira 
gamer.

FUNÇÕES DE CONFORTO

Rodas extra largas de 75 mm com trava

Função de inclinação
confortável com mola

LOCK
FUNCTION



DIMENSÕES E ÂNGULOS 
DE INCLINAÇÃO

FABRICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE

A estrutura da cadeira gamer SKILLER SGS4 é construída com aço de alta qualidade para garantir a 
estabilidade ideal. A malha de couro sintético é extremamente resistente e a sua limpeza pode ser feita de 
forma prática.

60.5 cm

132.5 - 139 cm

52.5 cm

59 cm

42 cm

10 cm 
87 cm

49 cm

27 cm

58 cm

28.5 - 
37.5 cm

51.5 - 58 cm

90° - 160°



EMBALAGEM DE REMESSA
 Unidade de embalagem: 1
 Dimensões: 94 x 73 x 42 cm
 Peso: 35.3 kg
 Impostos da alfândega n.º: 
 94013000
 País de origem: China

 SKILLER SGS4
 Almofadas para enconsto da cabeça e lombar
 Manual
 Parafusos de montagem
 Chave Allen

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
 Almofadas para enconsto da 
 cabeça e lombar
 Material da almofada para a 
 cabeça & Almofada para a lombar
 Tipo de base
 Tamanho da roda 
 Montagem necessária

Molde de alta densidade feito de espuma
60 - 70 kg/m³  
Aço (Diâmetro: 22 mm)
PVC
Preto, Preto/Azul, Preto/Vermelho,
Preto/Verde, Preto/Branco
4D

27 x 10 cm 
Inclinação multifuncional 




0° - 14°
Class-4
Parte de trás alta
90° - 160°



Tecido
Base de cinco estrelas de alumínio
75 mm com função de bloqueio



ESPECIFICAÇÕES

SKILLER SGS4 BLACK SKILLER SGS4 BLACK/BLUE SKILLER SGS4 BLACK/RED SKILLER SGS4 BLACK/GREEN SKILLER SGS4 BLACK/WHITE

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

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

DIMENSÕES E PESOS:
 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 1335-1/2/3
DIN 4550

42 x 49 cm
58 cm
51.5 cm
37.5 cm
28.5 cm
87 cm
60.5 cm
94 x 73 x 42 cm
200 cm
28.9 kg
150 kg
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