
SKILLER SGS30

EAN-code
SKILLER SGS30 Black/Beige 4044951034789
SKILLER SGS30 Black/Red 4044951034796
SKILLER SGS30 Black/White 4044951034802
SKILLER SGS30 Black/Pink 4044951034819
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De SKILLER SGS30 is zonder twijfel in veel opzichten een veelzijdige 
gamestoel. De relatief dikke bekleding en de hoofdsteun en lenden-
kussens van traagschuim zorgen voor buitengewoon veel comfort voor 
de gebruiker, zelfs na uren zitten. De stoel demonstreert zijn standvas-
tigheid met zijn robuuste, stervormige onderstel en gasveer, terwijl de 
instelbare rugsteun alles biedt wat nodig is voor complete ontspanning. 
Echt een stoel met veel talenten.

Eigenschappen

VOOR EEN STIJLVOL UITERLIJK
De elegante look van het synthetische leer, met keuze uit vier verschil-
lende accentkleuren, geeft de SGS30 een exclusieve uitstraling. Met zijn 
opvallende verschijning kan de stoel niet alleen stijlvol worden geïnte-
greerd in de gamekamer, maar is hij ook te gebruiken om hoge ogen te 
gooien tijdens videoconferenties.   

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 gameses-
sies 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.

Specificaties
Productnaam SKILLER SGS30

Type schuim Vormschuim met een hoge  
dichtheid

Schuimdichtheid 55 - 60 kg/m³
Frame constructie Staal (Diameter: 20 - 22 mm)
Materiaal stoelbekleding PU

Kleur versies Zwart/Beige, Zwart/Rood,
Zwart/Roze, Zwart/Wit

Aanpasbare armleuning 3D
Afmetingen voering armleuning 
(L x B) 26 x 9 cm

Mechanisme Conventionele kanteling
Kantelvergrendeling 

Aanpasbare kantelhoek 3° - 14°
Gasveer Klasse 4
Stijl rugleuning Hoge rugleuning
Aanpasbare rugleuning 90° - 165°
Hoofdsteun en lendenkussen 

Hoofdsteun & onderrug kussen 
hoes materiaal Stof

Type voet Stervormig onderstel van alumi-
nium

Wielgrootte 75 mm met rem
Montage benodigd 

Veiligheidscertificaten
Stoel (algemeen) DIN EN 1335-1/2
Gasveer DIN EN 16955

Gewicht & afmetingen
Afmetingen zitting (B x D) 54 x 49,5 cm
Maximale zithoogte 59 cm
Minimale zithoogte 49,5 cm
Max. hoogte armleuning vanaf de vloer 80,5 cm
Min. hoogte armleuning vanaf de vloer 64 cm
Hoogte rugleuning 88 cm
Schouderbreedte rugleuning 56 cm
Max. lichaamslengte gebruiker 185 cm
Max. belasting 130 kg
Afmetingen verpakking (L x B x H) 88 x 69 x 37 cm
Gewicht 25 kg

Inhoud verpakking
SKILLER SGS30, hoofdsteun en lendenkussen, handleiding,  
montageschroeven, inbussleutel (M8), inbussleutel (M6)
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