
SKILLER SGS30 to niewątpliwie uniwersalny fotel do gier na wiele sposobów. Jego wyjątkowo gruba tapicerka oraz zagłówek 
i poduszki lędźwiowe wykonane z pianki memory zapewniają użytkownikowi niezwykły komfort, nawet po wielogodzinnym 
siedzeniu. Krzesło demonstruje swoją wytrwałość za pomocą solidnej pięcioramiennej podstawie i podnośnikowi gazowemu, a 
regulowane oparcie jest właśnie tym, czego potrzeba do pełnego relaksu. Prawdziwie wszechstronnie utalentowany fotel.

Gustowny komfort w każdym  
pomieszczeniu

Model SKILLER SGS30 z miękkim pokryciem z tkani-
ny spodoba się graczom, którzy chcą bardziej klasyc-
znego stylu fotela gamingowego zapewniającego 
wiele godzin wygody. Minimalistyczny szary design 
nie tylko wkomponuje się w każdy rodzaj gamingowej 
atmosfery, ale także będzie jedną z pierwszych rzeczy, 
które przyciągną wzrok w każdym pokoju.

Szczególnie przytulny

Wygodne siedzenie ma najwyższy priorytet w SGS30: 
gruba wyściółka krzesła pozwala na wiele godzin 
ciągłego siedzenia, podczas gdy duża podstawa sied-
ziska ma podniesione boki, aby dopełnić uczucie kom-
fortu. Zagłówek i poduszki lędźwiowe są wypełnione 
pianką memory i zawsze zachowują swoją formę 
niezależnie od wymagań codziennego użytkowania. 
Podłokietniki można regulować na wysokość i kieru-
nek, co pozwala na dostosowanie fotela do indywidu-
alnych potrzeb ergonomicznych.



Zbudowany, aby być wytrzymałym

Konstrukcja ramy SGS30 wykonana jest ze stali, 
natomiast pięcioramienna podstawa wykonana jest 
z aluminium. Razem tworzą ramę dla fotela do gier, 
który solidnie trzyma się ziemi, zawsze wytrzymując 
najbardziej impulsywne ruchy. Pięć 75-milimetrowych 
kół z funkcją blokady gwarantuje niezbędne wspar-
cie, gdy jazda staje się szalona, pozostawiając każdy 
ruch, który się pojawia pod kontrolą. Jednocześnie 
zapewniają pełną swobodę ruchu na niemal każdej 
powierzchni.

Wysokie standardy bezpieczeństwa

Dzięki podnośnikowi gazowemu klasy 4-tej, alu-
miniowej pięcioramiennej podstawie i niezwykle 
wytrzymałej konstrukcji stalowej ramy, krzesło może 
podtrzymywać użytkowników o wadze do 130 kg lub 
wzroście do 185 cm.

Idealny do relaksu

Za pomocą zintegrowanemu mechanizmowi prze-
chylania krzesło można również przekrzywić do tyłu 
do 14°. Oparcie da się odchylić do 165°, co daje 
możliwość przechylenia się do tyłu i od czasu do 
czasu zasłużony odpoczynek. Niezależnie od tego, czy 
jest to między sesjami gier, czy po pracy, fotel oferuje 
optymalne możliwości odpoczynku.


