
SKILLER SGS20
Com a SKILLER SGS20 existe agora uma cadeira acessível com a base 
do assento particularmente grande e a alta qualidade esperada de uma 
cadeira para jogos Sharkoon. Seu estofamento confortável permite que 
você se sente por horas sem interrupção. Ao aliviar a pressão na coluna, 
o encosto de cabeça e as almofadas lombares apoiam as costas e o pes-
coço e, assim, promovem uma postura saudável ao sentar. A estrutura 
robusta e o pistão de elevação a gás classe 4 garantem uma fixação 
estável em situações agitadas.

Características

LOOK CLÁSSICO EM COURO 
Com uma capa feita de couro sintético robusto, o SKILLER SGS20 pode 
ser facilmente integrado ao escritório ou sala de escritório em casa. As 
costuras de contorno e os destaques de cores no encosto e na base do 
assento fornecem realces coloridos à cadeira. Mesmo pequenos trabal-
hos de limpeza no estofamento de couro sintético não são problema: o 
SGS20 pode ser facilmente limpo de manchas com um pano de limpeza 
úmido.  

MUITO ESPAÇO
A base do assento com 55 cm de largura oferece espaço suficiente, mes-
mo para pessoas grandes que desejam se acomodar em suas cadeiras de 
jogos. 

ESPECIALMENTE ERGONÔMICO
A altura do assento do SKILLER SGS20 pode ser ajustada sem esforço 
para permitir sempre a posição perfeita do assento. A altura e a direção 
dos apoios de braço também podem ser ajustadas em algumas etapas 
simples. Eles também podem ser movidos para frente e para trás. A 
cadeira pode, portanto, ser ajustada às necessidades individuais a qual-
quer momento. O encosto de cabeça e as almofadas lombares apoiam 
a coluna, aliviando-a da pressão ao sentar-se por longos períodos. Isso 
promove a postura correta ao sentar-se e previne com eficácia dores no 
pescoço e nas costas.  

IDEAL PARA RELAXAR
Além do mecanismo de inclinação integrado, o encosto também pode ser 
reclinado em até 160 graus. Juntas, essas funções permitem momentos 
de relaxamento enquanto fazem uma pequena pausa antes do início da 
próxima sessão de jogo.

CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 120 QUILOGRAMAS
Graças à sua construção de estrutura de aço estável e ao pistão de gas 
lift classe 4, o SKILLER SGS20 suporta de forma confiável um peso de até 
120 kg. Também é adequado para usuários de até 185 cm de altura.

Especificações
Nome do produto SKILLER SGS20

Tipo de espuma Molde de alta densidade feito  
de espuma

Densidade de espuma 45 - 50 kg/m³
Construção da armação Aço (Diâmetro: 19 mm)
Material da tampa do assento PU

Versões de cor Preto/Cinza, Preto/Azul
Preto/Vermelho, Preto/Laranja

Apoio para braços ajustáveis 3D
Tamanho da almofada do apoio 
para braços (L X A) 26 x 9 cm

Mecanismo Inclinação convencional
Trava da inclinação 

Ângulo de inclinação ajustável 3°  - 18°
Pistão de elevação a gás Class-4
Estilo da parte traseira do 
assento Parte de trás alta

Ângulo de inclinação ajustável 90° - 160°
Almofada para a cabeça & 
Almofada para a lombar



Material da almofada para a ca-
beça & Almofada para a lombar Tecido

Tipo de base Base de aço cinco estrelas
Tamanho das rodinhas 60 mm 
Montagem necessária 

Certificados de segurança
Cadeira (Geral) DIN EN 1335-1/2
Pistão de elevação a gás DIN EN 16955

Pesos e dimensões
Tamanho do assento (L x A) 55 x 50,5 cm
Altura máxima da cadeira 57 cm
Altura mínima da cadeira 47 cm
Máx. Altura do braço do chão 79,5 cm
Min. Altura do braço do chão 63 cm
Altura do encosto 80 cm
Largura do ombro do encosto 54 cm
Altura máxima do usuário recomendada 185 cm
Máx. Capacidade de peso 120 kg
Tamanho da embalagem (C x L x A) 86 x 70 x 33 cm
Peso 20,9 kg

Conteúdo da embalagem
SKILLER SGS20, Almofada para a cabeça & Almofada para a lombar,  
Manual,  Conjunto de acessórios

Código de barras
SKILLER SGS20 Black/Grey 4044951034970
SKILLER SGS20 Black/Blue 4044951034987
SKILLER SGS20 Black/Red 4044951034994
SKILLER SGS20 Black/Orange 4044951035007
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