
CARACTERÍSTICAS
 Cadeira gamer inspirada em um 
 design de cadeira de carros de corrida
 Estofos de couro sintético macio para 
 melhor conforto
 Almofadas para cabeça e para a 
 lombar feitas de espuma de memória

 Encosto alto fácil de ajustar na 
 posição mais adequada para o usuário
 Projeto de base do banco reforçado 
 para melhor suporte do quadril e mais 
 espaço para as pernas
 Adequada para gamers e para 
 uso em escritórios



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Logotipo com bordado 
de alta qualidade

Estrutura 
de aço robusta

Braço da 
cadeira flexível 

e regulável 3D

Cobertura do 
tecido confortável 
para o encosto 
da cabeça 
e lombar

Pistão estável de 
elevação a gás classe 4

Rodas de 60 mm

Base de cinco estrelas resistente



VERSÕES DE COR

A forma inspirada em carros de corrida da cadeira  ELBRUS 3 vem devido as
suas listras de corrida coloridas e cor da base em preto. A ELBRUS 3 está disponível nas cores 
Preto/Verde, Preto/Cinza, Preto/Vermelho, Preto/Branco e Preto / Azul.



BRAÇO DA CADEIRA 
FLEXÍVEL E REGULÁVEL 3D

Customizável para cada
comprimento de braço

Ângulos 
facilmente ajustáveis

Ajuste de 
altura flexível



FUNÇÕES DE CONFORTO

A função de inclinação proporciona um movimento de balanço relaxante em situações de jogo mais ten-
sas. A cadeira, incluindo braços e encosto, pode ser balançada entre 3° a 18°. Quando a situação se 
acalmar e essa função não for mais necessária, ela pode ser simplesmente travada.

A alça de ajuste permite que a cadeira seja 
inclinada em um ângulo de 90° até 160°

Alça de ajusta extra-grande

Função de inclinação convencional



90° - 160°

O couro sintético resistente da ELBRUS 3 tem uma costura de ótima qualidade e é extremamente durável 
quando usado adequadamente. A limpeza da cadeira pode ser facilmente feita com agentes de limpeza 
comuns porém não agressivos. As almofadas de tecido do apoio de cabeça e almofadas lombares propor-
cionam um conforto extra e podem ser lavadas a 30°C.

DIMENSÕES E ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO

ROBUSTA E FÁCIL DE LIMPAR 

51 cm

58,5 cm

86,5 cm

47 - 57 cm

130 - 137 cm

27,5 - 
 35,5 cm40 cm

53 cm

48 cm

54 cm

9 cm 25,5 cm



ELBRUS 3 PRETO/CINZA ELBRUS 3 PRETO/AZUL ELBRUS 3 PRETO/VERMELHO ELBRUS 3 PRETO/VERDE ELBRUS 3 PRETO/BRANCO

Lorem ipsum dolor 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

EMBALAGEM 
DE REMESSA
 Unidade de embalagem: 1
 Dimensões:  91 x 69 x 40 cm
 Peso: 28,1 kg
 Impostos da alfândega n.º: 94013000
 País de origem: China

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)
 Mecanismo
  Trava da inclinação
 Ângulo de inclinação
 Pistão de elevação a gás
 Estilo da parte traseira do assento
 Ângulo de inclinação ajustável
 Almofadas para enconsto 
 da cabeça e lombar
 Material da almofada para a 
 cabeça & Almofada para a lombar
  Tipo de base

 Tamanho da roda 
 Montagem necessária

Molde de alta densidade feito 
de espuma
53 - 57 kg/m³  
Aço 
PU
Preto/Cinza, Preto/Azul,
Preto/Vermelho, Preto/Verde,
Preto/Branco
3D

25,5 x 9 cm 
Inclinação convencional


3° - 18°
Class-4
Parte de trás alta
90° - 160°



Tecido
Base de cinco estrelas em 
liga de alumínio
60 mm



CERTIFICADOS DE SEGURANÇA:
 Cadeira (Geral)
 Pistão de elevação a gás

DIMENSÕES E PESOS:
 Tamanho do assento (L x A)
 Altura máxima da cadeira
 Altura mínima da cadeira
 Altura máxima do apoio para os braços
 Altura mínima do apoio para os braços
 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 1335-1/2/3
DIN 4550

40 x 51 cm
57 cm
47 cm
35,5 cm
27,5 cm
86,5 cm
54 cm
88 x 68 x 38 cm
190 cm
22,5 kg
150 kg

ESPECIFICAÇÕES

www.sharkoon.com

 ELBRUS 3
 Almofadas para enconsto da cabeça e lombar
 Manual
 Parafusos de montagem
 Chave Allen (M8)
 Chave Allen (M6)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM


