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RACING STYLE HIGH QUALITY CHAIR

PVP: 129 €
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A 50 cm
B 51 cm
C 51 cm
D 52 cm
E 66 cm
F 113~125 cm
G 68~80 cm
H 73 cm
I 47~59 cm

OPTIMAL
CONFORT

TILT MECHANISM
15˚

AIRFLOW

HEIGHT
ADJUSTABLE

120mm

GAS LIFT
CLASS 3

PADDED
ARMREST

PADDED
HEADREST

LUMBAR
PILLOW

ANTI SCRATCH 360˚
PRESS CASTERS

HIGH QUALITY
PU LEATHER

www.ngs.eu

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Elevação a gás de alta qualidade (Classe 3)
Esta cadeira elevatória a gás para jogos possui capacidade de ajuste de 
altura de 12 cm.

Mecanismo de inclinação
Opções para apertar ou afrouxar a pressão nas costas para o seu conforto.

Rodas superiores duráveis
Rotação de 360 graus certi�cada, base de nylon resistente e rodas de 
poliuretano de 60 mm para grande estabilidade e mobilidade.
Estrutura base sólida de 5 estrelas, extremamente resistente.

Design ergonómico
Uma cadeira de escritório/jogos com construção ergonómica voltada 
para o ser humano para proporcionar uma experiência de conforto.
NGS Wasp tem uma função de balanço (15˚).
Esta cadeira de jogos pode suportar uma capacidade máxima de até 
125 kg.

Material de alta qualidade
A capa de tecido de rede e o enchimento de espuma da almofada são 
feitos com qualidade superior, enquanto os detalhes da costura 
complementam o design moderno da cadeira.
O encosto e o assento acolchoados fornecem suporte e permitem que 
esteja confortável o dia todo.
A superfície é de tecido líquido com boa ventilação e dissipação de calor.

Excelente conforto 
Almofada de encosto de cabeça integrada. Pode proteger a coluna 
vertebral do pescoço durante jogos ou trabalho.
Almofada lombar destacável com esponja de alta densidade que pode 
aliviar o stress causado ao �car sentado durante um longo período de 
tempo.
Apoios de braço acolchoados para um maior conforto.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
- WASP
- Manual do utilizador
- Cartão de 2 anos de garantia

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA
Dimensões (mm)
e peso (g)
  W D H  

- Caixas por pallet:
- Caixas na base:
- Caixas de altura:

- Embalagem:
  W D H  


