
GAMMA
CADEIRAS GAMING

DISPONÍVEIS EM 6 MODELOS



CONSTRUÍDAS
PARA DURAR
As nossas cadeiras gaming são construídas

com qualidade e durabilidade em mente.

Considerando estes princípios, equipámos

as nossas cadeiras com uma sólida estrutura

em metal e um robusto e fiável elevador a gás

de classe 4.

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. 

Desfruta uma live stream, um filme ou até mesmo

uma sesta após uma longa sessão de jogo.

QUAL O
TEU ESTILO?
Todos nós temos diferentes gostos

e preferências. Queremos

proporcionar soluções realmente 

adequadas ao teu estilo, portanto, 

apresentamos-te 6 variações para

este modelo.

Com 2 edições especiais: em preto,

com tecido em estilo carbono em

zonas selecionadas, para proporcionar 

aquele toque e look especial;

e outra edição em branco / rosa,

repleta de “girl power”!
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ESPECIFICAÇÕES

Peso suportado: 150 Kg (máx.)

Elevador: Gás (classe 4)

Enchimento: Espuma de densidade moderada

Ajuste da cadeira: 9 cm (em altura)

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

Ajuste do apoio dos braços:

- 8 cm (em altura)

Peso: 23.8 Kg

Materiais: Metal, plástico, pele sintética, espuma

DIMENSÕES

A: 54cm

B: 52cm

C: 42cm

D: 29cm (altura mínima) – 37cm (altura máxima)

E: 79cm

F: 57cm

G: 45cm (altura mínima) – 54cm (altura máxima)

MODELO

Black / Blue

Black / Red

Black / White

Black / Orange

Black / Carbon

White / Pink

SKU

AGGAMMA-BK-BL

AGGAMMA-BK-R

AGGAMMA-BK-W

AGGAMMA-BK-O

AGGAMMA-BK-C

AGGAMMA-W-PK

EAN

5600413202715

5600413202722

5600413202739

5600413202746

5600413202753

5600413202814

PESO BRUTO

27.6 Kg

27.6 Kg

27.6 Kg

27.6 Kg

27.6 Kg

27.6 Kg

EMBALAGEM

83x65x32cm

83x65x32cm

83x65x32cm

83x65x32cm

83x65x32cm

83x65x32cm

APOIOS DE BRAÇO
AJUSTÁVEIS
A ergonomia é um dos nossos principais focos de atenção;

E como tal, desenvolvemos apoios de braço facilmente

ajustáveis em altura, para um óptimo encaixe com a estrutura 

corporal de qualquer pessoa.

ALMOFADAS
REMOVÍVEIS
Todas as nossas cadeiras gaming incluem

duas almofadas: para apoio lombar e também

para apoio da cabeça.

Caso pretendas sentar-te numa posição mais

recta, remove as almofadas. Se pretendes uma

posição mais relaxada e confortável, então

instala as almofadas. É tão simples quanto isto.
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