
A SKILLER SGS30 é, sem dúvida, uma cadeira para jogos versátil em muitos aspectos. Seu forro especialmente espesso, assim 
como o encosto de cabeça e as almofadas lombares em espuma viscoelástica, significam um conforto extraordinário para o 
usuário, mesmo depois de horas sentado. A cadeira demonstra sua firmeza com sua base robusta de cinco estrelas e pistão 
de levantamento a gás, enquanto seu encosto ajustável é exatamente o que é necessário para um relaxamento completo. Uma 
cadeira verdadeiramente multitalentosa.

Para uma aparência elegante

O aspecto elegante do couro sintético com a escolha 
de quatro cores de destaque diferentes, permite que 
o SGS30 se apresente com um ar de exclusividade. 
Com sua aparência distinta, a cadeira não só pode ser 
elegantemente integrada à configuração do jogo, mas 
também pode ser usada para criar uma figura particu-
larmente bela durante videoconferências.

Especialmente confortável

O assento confortável tem prioridade máxima com o 
SGS30: o acolchoamento espesso da cadeira permite 
horas de assento contínuo, enquanto a grande base 
do assento tem laterais elevadas para completar a 
sensação de conforto. O encosto de cabeça e as al-
mofadas lombares são preenchidos com viscoelástica 
e mantêm sempre a sua forma independentemente 
das exigências do uso diário. Os apoios de braços 
podem ser ajustados em altura e direção, permitindo 
que a cadeira seja ajustada de acordo com as neces-
sidades ergonômicas pessoais.



Construído para ser robusto

A construção da estrutura do SGS30 é feita de aço, 
enquanto a base cinco estrelas é feita de alumínio. 
Juntos, eles formam a estrutura de uma cadeira de 
jogo que se mantém solidamente, resistindo sempre 
aos movimentos mais impulsivos. As cinco rodas de 
75 mm com função de bloqueio fornecem o suporte 
necessário quando as coisas ficam frenéticas, supor-
tando cada movimento que surge enquanto se man-
tém sob controle. Ao mesmo tempo, eles oferecem 
total liberdade de movimento em quase qualquer tipo 
de superfície.

Padrões de segurança elevados

Graças ao seu pistão de elevação a gás classe 4, a 
base de alumínio de cinco estrelas e a construção de 
estrutura de aço extremamente resiliente, a cadeira 
pode suportar usuários com um peso de até 130 kg 
ou uma altura de até 185 cm.

Ideal para relaxar

Graças a um mecanismo de inclinação integrado, a 
cadeira também pode ser inclinada para trás em até 
14 °. O encosto pode ser reclinado até 165 °, ofe-
recendo a possibilidade de reclinar-se e, de vez em 
quando, de um merecido descanso. Quer seja entre 
as sessões de jogo ou depois do trabalho, a cadeira 
oferece possibilidades ideais para relaxar.


