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UMA MARCA
INTEMPORAL

Um estilo clássico e sóbrio, que tal como a FPF e a 

seleção nacional portuguesa de futebol, deixa a sua 

distinta marca no tempo.

ALMOFADAS COM
ESPUMA DE MEMÓRIA

Esta cadeira gaming inclui duas almofadas com espuma de 

memória que suportam perfeitamente o contorno do teu 

corpo. Caso pretendas sentar-te numa posição mais reta, 

remove as almofadas. Se pretendes uma posição mais 

relaxada e confortável, então instala

as almofadas. É tão simples quanto isto.

ENCOSTA-TE,
RELAXA E DESFRUTA!

Puxa a alavanca lateral, encosta-te e relaxa! 

Podes ajustar a inclinação do encosto para um 

posicionamento até 180 graus. Também podes 

ajustar a inclinação do assento, trancando-o na 

tua posição preferida.

Alto ou baixo, pensámos em ti! Esta cadeira 

gaming possui 9 cm de capacidade de ajuste da 

altura do assento.

FPF CADEIRA GAMING



APOIOS DE BRAÇO 
COM AJUSTE 4D

A ergonomia é um dos nossos principais 

focos de atenção; E como tal, 

desenvolvemos apoios de braço facilmente 

ajustáveis, para um ótimo encaixe com a 

estrutura corporal de qualquer pessoa. 

Ajuste em 4D: altura, ângulo horizontal, 

posicionamento frontal / traseiro e

interior / exterior.

CADEIRAS GAMING CONSTRUÍDAS PARA DURAR
SÓLIDAS, RESISTENTES, FIÁVEIS

RODAS DURÁVEIS

Rodas de 60 mm em nylon, estáveis

e resistentes.

ELEVADOR A GÁS
DE CLASSE 4

Elevador de 90 mm – Robusto e fiável.

ESTRUTURA EM METAL

Para os movimentos mais energéticos do jogador.

BASE EM METAL

Base de 70 cm em metal.
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ESPECIFICAÇÕES

Peso suportado: 130 Kg (máx.)

Elevador: Gás (classe 4)

Enchimento: Espuma 43 - 45 Kg / m3

Ajuste da cadeira: 9 cm (em altura)

Ajuste do encosto: posicionamento a 180° (máx.)

Ajuste do apoio dos braços: 7 cm (em altura) / 10° (direita e 

esquerda na horizontal) / 6 cm (posicionamento 

frontal/traseiro) / 2 cm (posicionamento interior/exterior)

Ajuste de inclinação do assento: Sim

Função basculante: Sim

Peso: 25 Kg

Materiais: Metal, plástico, tecido, espuma

LOGÍSTICA

Alpha Gamer FPF

SKU: AGFPF / EAN: 5600413204092

Peso bruto: 28 Kg / Embalagem: 84 x 33 x 68 cm

DIMENSÕES

A: 48 cm

B: 31 cm

C: 33 cm

D: 30 cm (mín) – 37 cm (máx.)

E: 74 cm (mín) – 81 cm (máx.)

(com o assento da cadeira em altura máxima)

F:  124 cm (mín) – 133 cm (máx.)

G: 80.5 cm

H: 48 cm

I: 48 cm (mín) – 57 cm (máx.)

J: 70 cm
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