
SKILLER SGS30, şüphesiz birçok yönden çok fonksiyonlu bir oyun koltuğudur. Özellikle kalın döşemesi ve hafızalı köpükten 
yapılmış kafalık ve bel yastıkları, saatlerce oturduktan sonra bile kullanıcı için olağanüstü konfor sağlamaya devam eder. Koltuk, 
beş yıldızlı sağlam ayağı ve gazlı kaldırma pistonu ile sağlamlığını gösterirken, ayarlanabilir sırtlığı tam bir rahatlama için tüm 
ihtiyaçlarınıza cevap verir. Gerçekten çok fonksiyonlu bir koltuk.

Her Oda İçin Şık Bir Konfor

Yumuşak kumaş kaplamasıyla SKILLER SGS30 mo-
deli, saatlerce konfor için daha klasik bir oyun koltuğu 
isteyen oyunculara hitap eder. Minimalist gri tasarım 
sadece her türlü oyun ortamına uyum sağlamakla 
kalmaz, aynı zamanda herhangi bir odada göze çarpan 
ilk şeylerden biri olur.

Bilhassa Rahat

SGS30 ile rahat oturma birinci önceliğe sahiptir: 
Koltuğun kalın dolgusu saatlerce kesintisiz oturmanızı 
sağlarken, geniş koltuk tabanı rahatlık hissini ta-
mamlamak için yanları yükseltmiştir. Kafalık ve bel 
yastıkları hafızalı köpük ile doldurulmuştur ve günlük 
kullanım talepleri ne olursa olsun formlarını her zaman 
korurlar. Kolçakların yüksekliği ve yönü ayarlanabilir, 
bu da koltuğun kişisel ergonomik ihtiyaçlara göre 
ayarlanmasını sağlar.



Sağlam olacak şekilde üretilmiştir

SGS30‘un çerçeve yapısı çelikten, beş yıldızlı ayak ise 
alüminyumdan yapılmıştır. İkisi birlikte, her zaman en 
dürtüsel hareketlere karşı sağlam bir şekilde direnen 
bir oyun koltuğunun çerçevesini oluştururlar. Kilit 
işlevli beş adet 75 mm‘lik tekerlek, gidişat çılgınca 
olduğunda gerekli desteği sağlar ve her hareketi kon-
trol altında tutar. Aynı zamanda neredeyse her türlü 
yüzeyde tam hareket özgürlüğü sunar.

Yüksek Güvenlik Standartları

Class-4 gazlı kaldırma pistonu, alüminyum beş yıldızlı 
ayak ve son derece esnek çelik çerçeve yapısı saye-
sinde sandalye, ağırlığı 130 kg‘a veya boyu 185 cm‘ye 
kadar olan kullanıcıları destekleyebilir.

Dinlenmek İçin İdealdir

Entegre bir yatırma mekanizması sayesinde, koltuk 
ayrıca 14°‘ye kadar geriye yatırılabilir. Sırtlık 165 ° ‚ye 
kadar yatırılabilir, bu da hakkınız olan bir dinlenme 
imkanı sunar. İster oyun seansları arasında ister işten 
sonra olsun, koltuk rahatlamak için en uygun olanakları 
sunar.


