
CARACTERÍSTICAS
 Dimensões ideais para crianças
 Estofamento em tecido macio
 EErgonomicamente ajustavel
 Opções fáceis de ajuste
 Almofada para a cabeça & Almofada 
 para a lombar fácil de limpar 



Para os menores jogadores, o novo SKILLER SGS2 Jr. será o maior chamariz! Seu visual esportivo em uma 
das quatro versões de cores diferentes fará com que seja um destaque no quarto de qualquer criança ou 
sala de jogos. 

Com sua forma ergonômica e encosto ajustável, é perfeito para fazer o dever de casa e, de vez em quando, 
uma pequena pausa para jogar! Graças a um estofamento acolchoado de espuma com uma capa respirá-
vel, bem como uma estrutura de construção robusta, inúmeras horas de diversão e jogos são garantidas.

SKILLER SGS2 Jr. Pink SKILLER SGS2 Jr. Grey

SKILLER SGS2 Jr. Blue SKILLER SGS2 Jr. Red



O nome já diz tudo: a SKILLER SGS2 Jr. é a versão mais pequena das nossas cadeiras gaming SKILLER SGS2 
e foi concebida para se adequar perfeitamente às crianças. Tal como a sua irmã mais velha, a cadeira tem 
um aspecto desportivo e moderno em quatro versões de cores diferentes, trazendo um verdadeiro ambiente 
de corrida para o quarto de qualquer criança. Sua forma ergonômica, altura do assento ajustável e ângulo 
ajustável do encosto garantem uma postura ideal ao sentar.

CADEIRA PEQUENA PARA 
GRANDES DEMANDAS



O SKILLER SGS2 Jr. possui uma capa de tecido respirável. Juntamente com o forro de espuma flexível, a 
cadeira é particularmente agradável e confortável para sentar. 

Além disso, a cobertura têxtil impressiona com sua durabilidade e facilmente atende às mais difíceis 
demandas do uso diário.

CAPA TÊXTIL MACIA E DURÁVEL



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Braços com altura 
de ajustável 

Almofadas para enconsto da 
cabeça e lombar incluso

Estofado têxteis de qualidade

Class-4 gas lift

Base de cinco estrelas de náilon estável

Estrutura de 
aço robusta

rodas de 50 mm



HORAS DE USO CONFORTÁVEL

ACOLCHOAMENTO EXTRA 
ARA PESCOÇO E COSTAS

Para mais conforto e prazer ao sentar, o SKILLER SGS2 Jr. está equipado com um mecanismo de inclinação 
com mola e apoios de braços com altura ajustável. A cadeira pode ser adaptada às necessidades pessoais 
e oferece uma agradável posição sentada durante horas. Se houver tempo para uma pausa entre as 
sessões de jogo ou depois de estudar muito para a escola, você pode recostar-se e relaxar graças ao 
ângulo ajustável do encosto de até 135 °.

90° até 135°

Para acolchoamento extra, o SKILLER SGS2 Jr. vem 
com encosto de cabeça e almofada lombar. As almo-
fadas, se necessário, podem ser colocadas de 
forma rápida e fácil. Uma vez fixados, eles 
fornecem suporte e conforto para o pescoço e as 
costas durante longos períodos sentados. As 
almofadas são forradas com um tecido macio e 
fácil de limpar.



RETENÇÃO ESTÁVEL PARA TODAS AS SITUAÇÕES

Para que a SKILLER SGS2 Jr. proporcione anos de diversão, a cadeira foi feita para ser robusta. Para um 
apoio seguro, a base de cinco estrelas é feita de um material sintético sólido, que não só tem uma longa vida 
útil, mas também é particularmente leve. Com suas dimensões compactas, o SKILLER SGS2 Jr. é especial-
mente indicado para crianças e adolescentes com altura corporal de até 160 cm e peso máximo de 65 kg.
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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)
 Mechanism
 Trava da inclinação
 Ângulo de inclinação ajustável 
 Pistão de elevação a gás
 Estilo da parte traseira do assento
 Ângulo de inclinação ajustável
 Almofada para a cabeça &
 Almofada para a lombar 
 Material da almofada para a 
 cabeça & Almofada para a lombar
 Tipo de base
 Tamanho das rodinhas
 Montagem necessária

Almofada do assento: Espuma Moldada
Encosto da cadeira: Espuma de poliuretano
Almofada do assento: 45 kg/m³
Encosto da cadeira: 28 kg/m³
Aço (Diâmetro: 19 mm), Madeira
Tecido
Preto/Azul, Preto/Vermelho,
Preto/Rosa, Preto/Cinza
1D

27 x 7 cm
Inclinação convencional

 
3° - 18°
Class-4
Meio das costas
90° - 135°



Tecido
Base de Náilon Cinco Estrelas

50 mm


ESPECIFICAÇÕES
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
 Máx. Altura do braço do chão
 Min. Altura do braço do chão
 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 12520
DIN EN 16955

43 x 49 cm
44 cm
38 cm
60 cm
54,5 cm
66 cm 
47 cm
67 x 59 x 29 cm

160 cm
15,1 kg
65 kg

sharkoon.com


