
TÍNH NĂNG
 Ghế gaming bọc da thật
 Cấu trúc thép không gỉ
 Tay ghế điều chỉnh 4 chiều linh hoạt
 Hệ thống treo và điều chỉnh độ ngả tiên tiến, 
 cho cảm giác ngồi thoái mái hơn

 Lưng ghế có thể điều chỉnh từ 90 đến 160 độ
 Piston khí nén 4 cấp
 Bánh xe 75 mm có khóa
 Gối đầu và gối lưng



RỘNG RÃI VÀ THOẢI MÁI

SKILLER SGS5 là chiếc ghế cao cấp nhất 
trong series SKILLER, màu đen của da thật 
mang đến một vẻ ngoài sang trọng và 
đẳng cấp, phù hợp với hầu hết mọi căn 
phòng riêng hoặc kể cả là văn phòng. 
Phần ghế ngồi được thiết kế dựa trên 
những thông số của sản phẩm tiền nhiệm 
SGS4, và cũng sẽ hỗ trợ tải trọng lên đến 
150 kg và chiều cao người dùng lên đến 
200 cm.

60.5 cm

52.5 cm

42 cm

MAXIMUM LOAD



NHỮNG TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Logo được thêu chất lượng cao

Cấu trúc khung
thép không gỉ

Tay ghế 4D 
linh hoạt

Gối đầu và gối
lưng bọc
vải mềm

Vỏ bọc bằng da thật cùng với 
những đường khâu chắc chắn

Piston khí nén 4 cấp

Bánh xe
75 mm 
cực lớn có khóa Chân sao hợp kim nhôm cỡ lớn



TAY GHẾ 4D ĐIỀU CHỈNH LINH HOẠT

Có thể điều chỉnh cho mọi độ dài cánh tay Điều chỉnh cá nhân độ rộng của tay ghế

Điều chỉnh linh hoạt chiều cao tay ghế Dễ dàng thay đổi góc tựa tay



CHỨC NĂNG TIỆN ÍCH

Chỉnh độ ngả và chức 
năng ghế bập bênh
Chiếc ghế, bao gồm cả phần tựa tay và 
tựa lưng, có thể ngả, bập bênh và khóa 
cân bằng ở mộc góc mong muốn từ 0 
đến 14 độ.

LOCK
FUNCTION

Bánh xe 75 mm cực lớn, có khóa
Với những chiếc bánh xe có chức năng khóa 
phanh, bạn có thể tránh được những tình huống 
trượt ghế không mong muốn.



GIA CÔNG CHẤT LƯỢNG CAO

Lớp bọc da thật của SKILLER SGS5 khiến nó trở thành một chiếc ghế gaming sang trọng và đẳng cấp. Lớp vải 
bọc của gối đầu và gối lưng sẽ cho bạn một cảm giác vô cùng êm ái, và chúng có thể được giặt ở nhiệt độ 30 
độ C. Bộ khung được làm bằng thép không gỉ chất lượng cao, đảm bảo tối ưu sự ổn định.

KÍCH THƯỚC VÀ CÁC GÓC NGẢ

60.5 cm

132.5 - 139 cm

52.5 cm

59 cm

42 cm

10 cm 

87 cm

49 cm

27 cm

58 cm

28.5 - 
37.5 cm

51.5 - 58 cm

90° - 160°




