CARACTERÍSTICAS
 Cadeira gamer com design
minimalistas
 Capa de couro sintético perfurada
para respiração
 Contrução resistente de aço

 Encosto ajustável em um ângulo
amplo entre 90 a 160 graus
 Almofadas para a cabeça
e lombar removíveis
 Adequada para todos os tipos de mesa

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Estrutura
de aço robusta

Logotipo com bordado
de alta qualidade

Almofadas para
enconsto da
cabeça e lombar

Braço da cadeira
flexívele regulável 3D

Base cinco estrelas resistente

Pistão estável de
elevação a gás classe 4

Rodas de 60 mm

VERSÕES DE COR

A cadeira gamer ELBRUS 2 em couro sintético combina uma costura de qualidade com máximo
conforto. A cadeira está disponível nas cores Preto/Azul, Preto/Verde, Preto/Cinza, Preto/Vermelho.

BRAÇO DA CADEIRA
FLEXÍVEL E REGULÁVEL 3D
Customizável para cada
comprimento de braço

Ângulos
facilmente ajustáveis

Ajuste de
altura flexível

FUNÇÕES DE CONFORTO
Alça de ajuste
Com a alça de ajusta
para o encosto da
cadeira, o encosto
pode ser reclinado e
travado em uma
angulação entre 90°
e 160°, promovendo
conforto e ergonômia
para relaxar, especialmente após as
jogatinas mais
intensas.

Função de inclinação convencional
A função de inclinação da cadeira ELBRUS 2 permite ao usuário um relaxamento ainda melhor,
oferecendo uma agradável atmosfera de cadeira de balanço de 3° a 18°. A inclinação pode até
mesmo ser usada durante jogatinas mais intensas bloquando a cadeira na inclinação desejada.

RESISTENTE E RESPIRÁVEL

A cadeira ELBRUS 2 oferece uma capa de couro sintético respirável robusta e fácil de limpar até
mesmo para os usuários que passam o dia no computador. A costura não apenas fornece detalhes em cores, mas também é de alta qualidade e contribui para a durabilidade da capa. As capas
de tecido do apoio da cabeça e almofadas lombares podem ser lavadas a 30°C.

DIMENSÕES E ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO
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ESPECIFICAÇÕES
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
 Ângulo de inclinação
 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

CERTIFICADOS DE SEGURANÇA:
Molde de alta densidade
50 kg/m³
Aço
PU/PVC
Preto/Azul, Preto/Vermelho,
Preto/Verde, Preto/Cinza
3D
25 x 8,6 cm
Inclinação convencional

DIN EN 1335-1: 2000 COR 2002
DIN EN 1335-2: 2018
DIN 4550

 Cadeira (Geral)
 Pistão de elevação a gás

PESOS E DIMENSÕES:






3° – 18°
Class-4
Inclinação convencional
90° – 160°







Tecido
Base de aço cinco estrelas
60 mm








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

38,5 x 48,5 cm
59 cm
49 cm
34 cm
26,5 cm
84,5 cm
52 cm
86 x 70 x 38 cm
190 cm
21,74 kg
150 kg



CONTEÚDO DA EMBALAGEM





ELBRUS 2
Almofadas para enconsto da cabeça e lombar
Manual
Conjunto de acessórios
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