
CECHY
 Elegancki fotel w sportowym stylu
 Wygodne i wyścielany podłokietniki
 System do kontroli przechyłu (od 3 do 18 stopni) 
 Solidna stalowa pięcioramienna podstawa
 Podnośnik gazowy klasy 3 
 Koła typu 50mm



GŁÓWNE CECHY

Wysokiej jakości haftowane logo

Stabilny podnośnik gazowy klasy 3

Stalowa pięcioramienna podstawa

Wyścielane 
podłokietniki Wygodnie 

ukształtowanie 
oparcia

Ekstra miękki 
materiał na siedzisku

Koła typu 50mm



FUNKCJE DLA WYGODY

W łatwy sposób można regulować wysokość fotela SGS1 za 
pomocą bocznego uchwytu pod siedzeniem. Podnośnik 
gazowy klasy 3 pozwala regulować wysokość razem z opar-
ciem idealnym dla osób do 185cm.

Regulacja wysokości fotela

Dzięki funkcji pochyłu fotela SKILLER SGS1 możemy 
po grze zrelaksować się także w bardziej leżącej po-
zycji oglądając poczynania innych w pochyleniu od 3 
do 18 stopni.

Maksymalne rozluźnienie



WYMIARY

WYSOKA JAKOŚC MATERIAŁÓW

Grubsza syntetyczna skóra jest nie tylko trwała, ale starannie obszyta, a nawet posiada logo haftowane 
wysokiej jakości. Czyszczenie fotela jest łatwe dzięki możliwości zastosowania standardowych środków i 
niewielkiemu wysiłkowi. Pięcioramienna podstawa fotela SKILLER SGS1 wykonana jest z wytrzymałej stali 
gwarantującą optymalną stabilność dla osób ważących do 100kg.
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OPAKOWANIE
 Ilość sztuk w opakowaniu: 1
 Wymiary: 79.5 x 32 x 65 cm
 Waga: 16.7 kg
 Taryfa celna nr: 94013000
 Wyprodukowano: w Chinach

 SKILLER SGS1
 Instrukcję
 Zestaw akcesoriów

OGÓLNA:
 Typ pianki
 Gęstość pianki

 Rama konstrukcyjna
 Materiał powierzchni
 Wersje kolorystyczne

 Wyścielane podłokietniki
 Rozmiary podłokietnika (sz. x dł.)
 Mechanizm
 Zamek od blokady pochylenia
 Regulacja całego fotela 
 Tłok od podnoszenia fotela
 Typ oparcia w fotelu
 Typ podstawy
 Typ kół 
 Wymagane złożenie

Pianka poliuretanowa
Siedzisko: 28 kg/m³                     
Oparcie: 24 kg/m³
Drewno
PU / PVC
Czarna, Czarno/Niebieska, 
Czarno/Czerwona, Czarno/Zielona, 
Czarno/Szara


33 x 8.5 cm 
Standardowe pochylenie


3° - 18°
Class-3
Wysokie wyprostowane oparcie
Stalowa pięcioramienna podstawa
50 mm 



SPECYFIKACJA

SKILLER SGS1 BLACK SKILLER SGS1 BLACK/BLUE SKILLER SGS1 BLACK/RED SKILLER SGS1 BLACK/GREEN SKILLER SGS1 BLACK/GREY

OPAKOWANIE ZAWIERA

CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA:
 Fotel (generalnie)
 Podnośnik gazowy

WYMIARY I WAGA:
 Rozmiar siedziska (sz. x dł.)
 Maksymalna wysokość siedziska
 Minimalna wysokość siedziska
 Maksymalna wysokość podłokietnika
 Minimalna wysokość podłokietnika
 Wysokość oparcia
 Szerokość ramion przy oparciu
 Rozmiar opakowania (dł. x sz. x wys.)
 Zalecana maks. wysokość 
 użytkownika
 Waga fotela
 Maks. waga osoby

DIN EN 1335-1/2/3
DIN 4550

55 x 50 cm
57.5 cm
48 cm
30 cm
30 cm
79 cm
54 cm
79.5 x 32 x 65 cm

185 cm
15 kg
100 kg

DIN 4550


