Velocidade, estilo e mobilidade
Tudo elevado ao máximos em nossas SW10.
Em casa ou no escritório, elas são o complemento
perfeito para qualquer cadeira gamer ou de
escritório, e se encaixam em quase todos os principais modelos devido à haste com comprimento
universal 11 x 22 mm.
Os rodízios, que são baseados nos de patins,
são feitos de poliuretano e duráveis sem
desgastar pisos mais delicados. As rodas não
causam arranhões e deslizam gentilmente
em todos os pisos apropriados.
Ao mesmo tempo, elas giram de forma tão
suave que mal fazem barulho, e não incomodam nem distraem.

Ideal para pisos delicados
Não gosta de tapetes? As SW10 são a alternativa ideal, fornecendo
proteção confiável contra arranhões e riscos.
Ao contrário dos rodízios convencionais feitos de plástico rígido ou metal,
as SW10 podem ser usadas diretamente em muitos tipos de pisos diferentes, como madeira, carpete ou cerâmica.
Pisos delicados de madeira serão especialmente beneficiados com as
superfícies estáveis das rodas.

Fácil de Instalar
As SW10 podem ser montadas facilmente na sua cadeira em segundos sem a necessidade de
ferramentas. Simplesmente encaixe a haste castor na base de cinco estrelas com o mínimo
de esforço.
O haste de 11 x 22 mm torna o castor adequado para a maiorida das cadeiras giratórias
e de escritório.

Super rápidas e silenciosas
Os rolamentos esféricos de
precisão especial dão a cada uma
das SW10 um grau considerável de
mobilidade e velocidade.
Dois rolamentos esféricos são
integrados na roda, permitindo que
ela role pelo chão sem resistência e
com visível suavidade. Outros dois
rolamentos esféricos permitem que
as SW10 girem 360°.
Os rodízios são extremamente
silenciosos, não perturbando seus
colegas, amigos ou parentes.
Para trabalho no escritório ou para
jogar de madrugada, esses rodízios
são o upgrade ideal para qualquer
cadeira.

ROLAMENTOS
PRECISOS

Das ruas para sua casa
Se funciona bem nas ruas, vai
funcionar melhor ainda dentro de
casa.
As SW10 impressionam com um
design preto esportivo, que também
é usado em patins. Cadeiras de
escritório simples e convencionais
podem ganhar um visual novo, e a
estética automobilística das cadeiras gamer receberá um toque final.
Com uma haste de 11 x 22 mm, os
rodízios têm encaixe universal,
podendo ser colocados na maioria
das cadeiras.

Dimensões
11 mm

35 mm

22 mm

99 mm

75 mm

25 mm

Características
 Diâmetro das rodas de 75 mm
 Tamanho universal da haste: 11 mm x 22 mm
 Adequadas para todas as cadeiras gamer Sharkoon
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