De SKILLER SGS30 is zonder twijfel in veel opzichten een veelzijdige gamestoel. De relatief dikke bekleding en de hoofdsteun
en lendenkussens van traagschuim zorgen voor buitengewoon veel comfort voor de gebruiker, zelfs na uren zitten. De stoel
demonstreert zijn standvastigheid met zijn robuuste, stervormige onderstel en gasveer, terwijl de instelbare rugsteun alles biedt
wat nodig is voor complete ontspanning. Echt een stoel met vele talenten.

Stijlvol comfort voor elke ruimte
Het SKILLER SGS30-model met zijn bedekking van
zachte stof zal gamers aanspreken die op zoek zijn
naar een gamestoel met een meer klassieke stijl voor
urenlang comfort. Het minimalistische, grijze ontwerp gaat niet alleen naadloos op in elke gameruimte,
maar zal ook direct opvallen in elke andere kamer.

Bijzonder comfortabel
Bij de SGS30 draait alles om een comfortabele zit:
dankzij de dikke kussens kan men uren achtereen op
de stoel blijven zitten, terwijl de grote zitting verhoogde zijkanten heeft voor een nog completer gevoel
van comfort. De hoofdsteun en lendenkussens zijn
gevuld met traagschuim en houden altijd hun vorm,
ongeacht de eisen van dagelijks gebruik. De armsteunen zijn in hoogte en richting verstelbaar, zodat
de stoel aan de persoonlijke ergonomische behoeften
kan worden aangepast.

Robuust gebouwd
De frameconstructie van de SGS30 is gemaakt van
staal, terwijl het stervormige onderstel uit aluminium
bestaat. Samen vormen ze de ruggengraat van een
gamestoel die ferm zijn mannetje staat en altijd bestand is tegen de meest impulsieve bewegingen. De
vijf wielen van 75 mm hebben een vergrendelfunctie
en bieden de nodige ondersteuning als het er heftig
aan toegaat. Ze ondersteunen elke mogelijke beweging, maar blijven altijd onder controle. Tegelijkertijd
bieden ze volledige bewegingsvrijheid op vrijwel elk
type ondergrond.

Ideaal voor ontspanning
Dankzij een geïntegreerd kantelmechanisme kan de
stoel ook maximaal 14° achterover kantelen. De
rugsteun kan tot 165° achterover hellen en biedt
daarmee de mogelijkheid om achterover te leunen en
zo nu en dan van een welverdiende rust te genieten.
Of het nu tussen de gamesessies door is of na het
werk, de stoel biedt optimale mogelijkheden voor
ontspanning.

Hoge veiligheidsstandaarden
Dankzij zijn klasse 4 gasveer, het stervormige onderstel van aluminium en de uiterst stevige, stalen
frameconstructie is de stoel geschikt voor personen
met een gewicht van maximaal 130 kg of een lengte
van maximaal 185 cm.

